
Lagutskottets betänkande 

1984/85:17 

om internationell järnvägstrafik m. m. (prop. 1984/85:33 delvis) 

Sammanfattning 

I proposition 1984/85 :33 föreslås bl. a. att riksdagen skall godkänna 1980 

års fördrag om internationell järnvägstrafik (COTIF). Utskottet tillstyrker 

förslaget. Fördragets materiella bestämmelser föreslås införlivas med svensk 

rätt genom att i en ny lag om internationell järnviigstrafik tas in föreskrifter 

om att de till fördraget fogade och på franska språket avfattade bihang A och 

bihang B skall tillämpas som svensk lag (inkorporationsmctoden). 

Frågan om en svensk lag får vara skriven endast på främmande språk har 

besvarats nekande i en motion av Allan Ekström (m) som yrkar avslag på 

förslaget till ny lag om internationell järnvägstrafik. Lagutskottet har 

inhämtat yttrande beträffande denna principfråga från konstitutionsutskot

tet (bilaga 2). Konstitutionsutskottet konstaterar att den använda inkorpora

tionsmctoden i tidigare svensk praxis använts i flera fall och att den bör kunna 

tillämpas iiven i förevarande fall. Lagutskottet har anslutit sig till konstitu

tionsutskottets stiillningstagande och tillstyrker lagförslaget. 

Allan Ekström har reserverat sig för bifall till motionen. Vpk-ledamoten 

Per Israelsson har avgett ett särskilt yttrande beträffande framtida ändringar 

i COTIF och i den svenska lagstiftningen. 

Propositionen 

I proposition l 984/85:33 föreslar regeringen (justitiedepartementet) att 

riksdagen 

dels antar i propositionen framlagda förslag till 

I. lag om internationell järnvägstrafik, 

2. lag om ändring i järnviigstrafiklagen (1984:000), 

3. lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport. 

4. lag om iindring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa 

fall. 

5. lag om ändring i körkortslagen (1977:477), 

dels godkänner fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik 

(COTIF). 

Över lagförslagen 1-4 har inhämtats lagrådets yttrande. 

I detta betänkande behandlar utskottet lagförslagen nr I. 3 och 4 vilka har 

tagits in i bilaga I till betänkandet. Lagförslagen nr 2 och 5 kommer utskottet 

att behandla i betänkandet LU 1984/85:27. 

l Riksdagen 198./185. 8 sam/. Nr 17 

LU 1984/85:17 
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Motionsyrkande 

I motion 1984185:146 av Allan Ekström (m} yrkas (yrkande 1) att riksdagen 

avslår förslaget till lag om internationell järnvägstrafik. 

Yrkande 2 i motionen liksom hven den med anledning av propositionen 

väckta motionen 1984/85: 147 kommer utskottet att behandla i det ovan

nämnda betänkandet LU 1984/85:27. 

Utskottet 

Inledning 

Järnvägstrafiken mellan Sverige och utlandet regleras sedan liinge av 

internationella överenskommelser. Den första europeiska överenskommel

sen om internationell godsbefordran med järnväg undertecknades i Bern 

redan år 1890 och Sverige anslöt :;ig år 1907 till fördraget. Det nu gällande 

fördraget om internationell godsbdordran från år 1970 (CIV) trädde i kraft 

år 1975. Internationell järnvägsbefordran regleras i övrigt i två internationel

la överenskommelser. 1970 års fördrag om befordran med.järnväg av resande 

och resgods ( CIV) samt 1966 års konvention om järnvägs ansvarighet i fall 

resande dödas eller skadas (den s. k. tilläggskonventionen till CIV). Ett 

trettiotal stater. däribland Sverige. har tillträtt samtliga dessa fördrag. 

Fördragen administreras av en centralbyrå för internat.ionella järnvägstrans

porter. Centralbyrån har sitt säte i Bern. 

CIV och CIM har införlivats med svensk rätt genom lagen (1974:744) om 

verkställighet av utländsk dom som meddelats enligt vissa internationella 

järnvägsfördrag m. m. och kungörelsen (1974:748) om internationell järn

vägstransport. Tilläggskonventionens regler har till sina huvuddelar införli

vats genom lagen ( 1976:58) om järnvägs ansvarighet vid befordran av 

resande. 

Vid en revisionskonferens år 1 <J80 gjordes en fullständig omarbetning av 

hela regelsystemet på den internationella järnvägsrättens område. De tre 

gällapde fördragen fördes samm;in till ett enda fördrag om internationell 

järnvägstrafik (Convention relative aux transports internationaux ferrovia

ires, COTIF). Genom detta fördrag bildas en ny organisation. Mellanstatliga 

organisationen för internationell jiirnvägstrafik (!'Organisation intergouver

nementale pour les transports internationaux ferroviaires. OTIF). med säte i 

Bern. COTIF träder i kraft den 1 maj 1985 och ersätter då de nu gällande 

fördragen. 

Till COTIF hör ett protokoll om privilegier och immunitet för OTIF samt 

två bilagor. bihang A med enhetliga rättsreglcr för avtal om internationell 

järnvägsbefordran av resande och resgods (CIV)li:h bihang B med enh.etliga 

rättsrcgler för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods (CIM). Till 

CIM hör fyra underbilagor med reglementen om internationell järnvägsbe

fordran av farligt gods (RID). av privatvagnar (RIP). av containrar (R!Co) 
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och av expressgods (RTEx). 

Frågan om Sveriges tillträde till COTIF och därav föranledd lagstiftning 

har behandlats i departementspromemorian (Ds Ju 1983:12) Internationell 

järnvägsbefordran m. m., 1980 års fördrag om internationell järnvägstrafik 

(COTIF). Promemorian, som har remissbchandlats, har lagts till grund för 

förslagen i propositionen. 

PropositiOnens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att Sverige skall tillträda 1980 års fördrag. Vidare 

läggs fram förslag till en ny lag om internationell järnvägstrafik. Genom 

denna lag införlivas de delar av COT!Fsom innehåller materiella bestämmel

ser med svensk rätt. Detta sker genom föreskrifter om att bihang A och 

bihang B skall tillämpas som svensk lag. Undantag görs för reglementet om 

internationell järnvägsbefordran av farligt gods (RID). Avsikten är att RID 

skall införlivas med svensk rätt genom förordning. Den föreslagna lagen 

innehåller dessutom regler om verkställighet av utländska domar. 

Konventionens regler om järnvägs ansvarighet när resande dödas eller 

skadas har förts in i 2 kap. i det i proposition 1983/84: 117 framlagda förslaget 

till järnvägstrafiklag vilket utskottet kommer att behandla i betänkandet LU 

1984/85:27. 

Sveriges tillträde till COTJF 

Sverige har sedan 1907 deltagit i det internationella järnvägssamarbetet 

och har när det gäller tillkomsten av det nya fördraget haft en aktiv roll. Som 

framgår av propositionen finns det anledning att räkna med att flertalet av de 

trettiotal stater i Europa, Främre Orienten och Nordafrika som är bundna av 

de nu gällande fördragen också kommer att tillträda COTIF inom den 

närmaste tiden. Under sådana omständigheter skulle det medföra betydande 

olägenheter om Sverige nu ställde sig utanför den konventionsreglering som 

utgör ramen för det internationella järnvägssamarbetet. 

Syftet med revisionen av de internationella järnvägsfördragen har varit att 

få till stånd en förenkling och systematisering av regelsystemet. Genom 

COTIF har detta syfte i viss mån uppnåtts. Som framgår av den i bilaga 1 

intagna lagtexten innebär dock fördraget inte någon avgörande begränsning 

av antalet bestämmelser. 

Enligt utskottets mening är det materiella innehållet i COTIF i huvudsak 

tillfredsställande. Som några remissinstanser framhållit finns det dock vissa 

frågor som borde ha fått en annan lösning. Det gäller t. ex. räntesatsen för 

obetalt skadestånd för skada som tillfogas en resande, begränsningsbeloppen 

för järnvägens ansvarighet för skador på den resandes personliga egendom, 

undersökningsplikten beträffande inskrivet resgods samt vissa reklamations

frister. Beträffande några av dessa spörsmål har de fördragsslutande staterna 
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emellertid möjlighet att göra förbehåll mot reglernas tillämpning och i stället 

införa en särreglering i nationell rätt. I propositionen föresl[1s också att 

Sverige skall göra förbehåll mot reglerna i CIV om jiirnviigens ansvarighet 

vid befordran av resande. Beträffande detta förbehåll hänvisar utskottet 

närmare till betänkandet LU 1984/85:27 vari behandlas förslaget till järn

vägstrafiklag. När det gäller övriga brister i COTIF och beträffande vilka det 

inte är möjligt att införa avvikande bestämmelser i svensk rätt delar utskottet 

departementsehefens uppfattning att bristerna inte är av sådan vikt att de kan 

anföras som skäl mot ett svenskt tillträde till konventionen. Utskottet vill 

framhålla att det emellertid kan vara Himpligt att man från svensk sida tar upp 

dessa brister vid framtida revisioner av fördraget och då verkar för att fä en 

iindring till stånd. 

På anförda skäl tillstyrker utskottet att riksdagen godkänner Sveriges 

tillträde till COTIF och att därvid det i propositionen föreslagna förbehållet 

görs. 

I anslutning till frågan om Sveriges tillträde till fördraget vill utskottet 

något beröra frågan hur framtida iindringar skall kunna ske i detsamma. 

Enligt fördraget kan ändringar i vissa hänseenden beslutas av två särskilda 

utskott inom OTIF, revisionsutskottct och fackutskottet för befordran av 

farligt gods. Av särskilt intresse är revisionsutskottet, som är behörigt att 

ändra ett stort antal civilrättsliga bestämmelser i bihangen och i bilagorna till 

bihang B med undantag av RID, bl. a. bestämmelserna om jiirnvägens och 

transportkundens rättigheter och skyldigheter mot varandra. Ändringar som 

har beslutats av revisionsutskottet blir bindande för alla stater som iir 

medlemmar i OTIF. om intt:: minst en tredjedel av dessa stater inom fyra 

månader från det underrättelse om ändringen lämnats har anmiilt till 

centralbyrån att de inte godtar ändringen. 

Frågan är då om Sverige genom att tilltriida COTIF med detta ändringsför

farande överlåter nf1gon normgivningsmakt till OTIF och siiledes 10 kap. 5 ~ 

regeringsformen (RF) blir tillämplig. Lagutskottet eldar departementsche

fens uppfattning att så inte blir fallet. Med tillträdet till COTIF ätar sig 

Sverige endast att med elen svt::nska riittsordningen införliva de iindringar 

som OTIF:s organ beslutar. Varjt:: beslutad ändring måste således understiil

las riksdagen för godkännande. En annan sak är att riksdagen då endast har 

två valmöjligheter. antingen att godkänna ändringen eller också att uppdra åt 

regeringen att säga upp fördraget. 

Ett siirskilt problem utgör den korta tidsfristen i iindringsförfarandet. 

Någon möjlighet för riksdagen att "i förväg" godkänna de lindringar som 

antas inom OTIF ger RF inte i sin nuvarande lydelse. Utskottet erinrar dock 

om att riksdagen den 13 februari 1985 som vilande antagit ett förslag till 

lindring i 10 kap. 5 ~ RF (KU 1984/85:21 ). Förslaget innchiir att riksdagen. 

när en internationell överenskommelse införlivas med svensk rätt genom 

inkorporering. får föreskriva att framtida ändringar i överenskommelsen 

automatiskt skall gälla hiir i riket. En s{1clan förtida inkorporering får dock 

bara avse ändringar av begränsad omfattning. 
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Om det vilande grundlagsförslagct slutligt genomförs öppnas således 

möjlighet att "i förväg" godkänna en ändring inom OTIF varefter den korta 

tidsfristen inte behöver bli något problem. För ett sådant "i förväg"

godkännande krävs emellertid att riksdagen fattar ett särskilt beslut i den 

ordning som föreskrivs i 10 kap. 5 * första stycket RF. Regeringen måste 

därför. om den finner ett "i förväg"-godk~innande nödvändigt, återkomma 

till riksdagen med förslag härom. 

Lagstiftningsmetod 

I svensk rätt finns inte några föreskrifter om hur best~immelscrna i en 

internationell överenskommelse som Sverige tillträder skall införlivas med 

den svenska rättsordningen. I praxis har två olika metoder kommit till 

användning. transformation eller inkorporation. 

·Vid .tramformation avfattas författningstexten på svenska. Som regel blir 

konventionstexten föremål för en betydande omarbetning så att texten får 

den systematik och det språkbruk som normalt används vid rent intern 

lagstiftning. Alternativt kan en mer eller mindre noggrann översättning tas in 

i den svenska författningen. I sådant fall är den svenska översättningen 

gällande författning och konventionstexten utgör endast ett hjälpmedel för 

tolkning av bestämmelserna. 

Inkorporation innebär att det i en lag eller annan författning föreskrivs att 

konventionernas bestämmelser direkt gäller i Sverige och skall tillämpas av 

de svenska myndigheterna. I sådana fall kan en utländsk text bli gällande 

inhemsk rätt. Vid bilaterala överenskommelser är det vanligt att konven

tionstexten är avfattad på båda förhandlingsparternas språk, varvid den ena 

texten enligt överenskommelse mellan parterna kan ha tolkningsföreträde. 

Båda texterna blir emellertid. vid inkorporeringen gällande rätt. Saknas 

konvcntionstext på det inhemska språket, vilket ofta kan bli fallet vid 

multilaterala överenskommelser, medför inkorporeringen att en konven

tionstcxt som enbart är avfattad på främmande språk blir inhemsk rätt. 

Inkorporationsmctoden har i tidigare svensk praxis använts i åtskilliga fall 

där den inkorporerade överenskommelsen haft både svensk och utländsk 

text och i några fall även när svensk text saknas i konventionen. Ett typiskt 

exempel på användandet av inkorporationsmetoden i sistnämnda fall är 

införlivandet med svensk rätt av konventionen om fraktavtalet vid interna

tionell godsbefordran på väg (CMR). 

I propositionen föreslås att de till COTIF fogade bihang A och bihang B, 

vilka innehåller de befordringsrättsliga reglerna, införlivas med svensk rätt 

genom inkorporation. De kommer därigenom att gälla som svensk rätt i 

deras franska lydelse. Inkorporation skall dock inte ske i fråga om 

bestämmelserna i bihang A om järnvägens ansvarighet för skada som 

tillfogas resande och deras personliga tillhörigheter. Anledningen härtill är 

att dessa bestämmelser i sak redan har införlivats med svensk rätt genom 
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transformation i 1976 års ansvarighetslag. I själva fördraget finns vidare 

bestämmelser om verkställighet av domar. Departementschefen föreslår att 

dessa regler införlivas med svem;k rätt genom transformation och tas in i 

lagen om internationell järnvägstrafik. 

I motion 146 yrkas, yrkande I. att riksdagen skall avslå förslaget till ny lag 

om internationell järnvägstrafik. Motionären hiivdar att inkorporationsme

toden måste anses stå i strid mot grundvalarna för det svenska statsskicket 

och att riksdagen måste vara från statsrättslig synpunkt förhindrad att utfärda 

lagar på utländska språk. Visserligen finns. påpekar motionären, till den 

franska texten fogad en översättning till svenska men den svenska texten har 

från rättslig synpunkt endast karaktären av hjälpmedel för tillämpningen. 

Departementschefen har i propositionens allmänna motivering (s. 203-

207) noggrant redovisat sina skäl tör valet av lagstiftningsmetod. Frågan har 

därefter ingående diskuterats i lagrådet (s. 268-272). Med hänsyn till de skäl 

som departementschefen åberopat för att inkorporationsmetoden skall få 

användas anser lagrådets majoritet att denna metod bör godtas. Som en 

förutsättning för att inkorporationsmctoden skall få användas gäller dock 

enligt lagrådet att en omsorgsfullt utförd svensk översättning av fördraget 

åtföljer författningstexten som hjfilpmedel när den kungörs. En ledamot av 

lagrådet har emellertid avstyrkt att fördraget införlivas med svensk rätt 

genom inkorporation i sin franska lydelse. Han anför att principiella skäl 

talar för att lagtexten utformas på svenska. Enligt hans uppfattning bör detta 

ske genom att en korrekt översättning till svenska görs till svensk lagtext. 

Med anledning av lagrådets yttrande har departementschefcn i slutproto
kollet (s. 279-283) ånyo ingående diskuterat frftgan om lagstiftningsmetod. 

Han har därvid kommit fram till att det är lämpligast att i detta fall låta 

fördragets bestämmelser på originalspråket gälla som svensk rätt under den 
förutsättningen att en noggrann översättning till svenska fogas vid den 
autentiska texten som hjälpmedel vid tolkningen. Departementschefen 
vidhåller därför i propositionen att de aktuella bestämmelserna skall 

införlivas med svensk rätt i deras lydelse på franska. Den svenska översätt

ningen har efter lagrådsgranskningen setts över och därvid justerats på en del 

punkter. 

Lagutskottet har inhämtat yttrande från konstitutionsutskottet (bilaga 2). 

Konstitutionsutskottet hänvisar till att utskottet i ett tidigare ärende 

framhållit att både transformations- och inkorporationsmetoden får anses 

godtagbara från konstitutionell synpunkt. Det måste enligt konstitutionsut

skottet således avgöras från fall till fall vilken metod som skall användas. 

Konstitutionsutskottet anför vidare att, om en konvention saknar svensk 

autentisk text, huvudregeln bör vara· att transformationsmetoden skall' 

användas. När särskilda skäl talar för det, såsom exempelvis att reglerna 

huvudsakligen riktar sig till myndigheter eller särskilda grupper av enskilda 

för vilka det inte kan antas innebära några svårigheter att ta del av 

konventionstexten, kan emellertid .iven i sådana fall inkorporationsmetoden 
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godtas. Konstitutionsutskottet anser i likhet med lagrådets majoritet att det 

härvid i regel måste krävas att en omsorgsfullt utarbetad officiell översättning 

till svenska av konventionstexten utges parallellt med fö"rfattningen. Om 

denna riktar sig till en bredare allmänhet bör detta ovillkorligen ske. Vad 

som i den nu aktuella propositionen anförts angående den föreslagna 

lagstiftningsmetoden talar enligt konstitutionsutskottets mening för att 

konventionsbestämmelserna i förevarande fall bör kunna införlivas med 

svensk rätt genom inkorporation. Konstitutionsutskottet anser därför att den 

valda lagstiftningsmetoden kan godtas från de synpunkter konstitutionsut

skottet har att företräda. 

Lagutskottet anser för sin del att den ingående analys som sålunda skett av 

det grundlagsenliga i inkorporationsmetoden och av lämpligheten att i olika 

situationer använda denna metod har varit värdefull och kommer att utgöra 

en god grund för framtida överväganden om på vilket sätt en internationell 

överenskommelse skall införlivas med den svenska rättsordningen. Lagut

skottet ansluter sig till det ställningstagande som konstitutionsutskottet gjort 

och vill tillägga att det nu aktuella fördraget synes utgöra ett typexempel på 

när inkorporationsmetoden kan och också bör användas. 

På anförda skäl avstyrker utskottet bifall till motion 146 yrkande 1. 

Propositionen i övrigt 

Förslaget till lag om internationell järnvägstrafik föranleder i övrigt inga 

särskilda uttalanden från utskottets sida. Inte heller de föreslagna följdänd

ringarna i lagen om inrikes vägtransport och lagen om immunitet och 

privilegier i vissa fall har gett anledning till några kommentarer av utskottet. 

COTIF träder i kraft den 1maj1985. Som framgår av propositionen måste 
Sverige ratificera konventionen senast den 31 mars 1985 för att kunna 

tillträda konventionen den dag den träder i kraft: Några problem med att 

hinna verkställa ratificeringen synes inte föreligga. 

Utskottets hemställan 

Utskottet hemställer 

1. beträffande fördraget 

att riksdagen med bifall till proposition 1984/85:33 godkänner 

fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (CO

TIF), dock med det förb~håll som avses i bihang A (CIV) artikel 3, 

2. beträffande lagstiftningsmetod 

att riksdagen med avslag· på motion 1984/85:146 yrkande 1 

godkänner vad utskottet anfört därom, 

3. beträffande lagförslagen 

att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till 

a. lag om internationell järnvägstrafik, 
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b. lag om ändring i lagen (1974:610) om inrikes vägtransport. 

c. lag om ändring i lagen ( 1976:661) om immunitet och privilegier i 

vissa fall. 

Stockholm den 19 februari 1985 

På lagutskottets vägnar 

PER-OLOF STRINDBERG 

Närvarande: Per-Olof Strindberg (m). Lennart Andersson (s). Stig Olsson 
(s), Martin Olsson (c)*, Elvy Nil:;son (s). Arne Andersson i Gamleby (s)*. 
Ingemar Konradsson (s). Allan Ekström (m). Marianne Karlsson (c). Owc 
Andreasson (s). Sigvard Persson (c). Per Israelsson (vpk), Berit Löfstedt (s), 
Sten Andersson i Malmö (m)* o':h Sven Skoglund (m)*. 

• Ej närvarande vid hctänkandets justering. 

Reservationer 

1. Lagstiftningsmetod (mom. 2) 

Allan Ekström (m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 7 som börjar med "Lagutskottet 

anser" och slutar med "motion 146 yrkande l" bort ha följande lydelse: 

Lagutskottet vill för sin del till c:n början understryka att den i propositio

nen använda inkorporationsmetoden således innebär att konventionens 

franska text skall gälla som svensk lag. Till konventionstexten är visserligen 

fogad svensk översättning men denna är att betrakta endast som hjälpmedel; 

den saknar all rättslig verkan. 

Enligt utskottets mening mås1e det emellertid stå i strid med själl'a 

grundvalarna för vårt statsskick - clär portal paragrafen i I kap. 1 * regerings

formen står i främsta rummet ("All offentlig makt utgt1r från folket") - att 

riksdagen stiftar lag (enbart) på utländskt språk. 

Ett uppgivande av grundsatsen om att lag skall avfattas på vårt modersmål 

kan ·enligt utskottets mening d·~ssutom få verkningar som inte synes 

klarlagda. Enligt en erkänd rättsprincip kan en enskild medborgare icke 

åberopa till sitt försvar att han ick1~ känt till lagens innehåll (ignorantia juris 

nocet). Skall denna princip gälla fullt ut även om lagen är skriven enbart på 

utländskt språk? Och vilka utländ:;ka språk - utöver engelska och franska -

skall tillåtas vara bärare av förfati:ningar utfärdade av riksdagen? 

Rättegångsbalken (RB) förutstitter att förhandling inför domstol skall 

hållas på svenska språket. Detta förklaras i förarbetena till 5 kap. RB vara av 
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vikt ej endast av hänsyn till part- och ledamot av rätten -som inte behärskar 

det främmande språket utan iiven från dt:n synpunkten att förhandlingen 

skall vara offentlig. Förhandlingen måste därför föras på svenska iiven om 

t. ex. båda parterna iir engelsmän och rättens samtliga ledamöter behärskar 

engelska (Ekelöf, Rättegång Is. 130 och Gullnäs m. fl. Rättegångsbalken Is. 

5: 11 ). Kan ett uppgivande av nationalitetsprincipen d[1 det gäller stiftande av 

lag tänkas få återverkningar vid valet av domstolsspråk'! Det kan säkert 

uppstå andra spörsmål av liknande slag. 

Enligt utskottets mening bör riksdagen därför vara förhindrad att skriva 

lag pa utländskt språk. 

Den sålunda föreliggande bristen i lagstiftningsiirendet bör - på siitt 

förordats av en av lagr{1dets ledamöter. regeringsrådet Muellcr- kunna lösas 

utan alltför stora besvär genom att översättningen förlänas karaktär och 

verkan av svensk lag. Denna metod - enligt vilken inkorporation sker av 

översättningen till svenska - har f. ö. använts i några fall tidigare. Den i 

propositionen av departemcntschefen {1beropade omständigheten. "att man 

inte bör överdriva skillnaden mellan den metod som jag förordat och den 

metod som innebär att en svensk översiittning görs till svensk lag" (s. 281). 

talar ocksil till förmiin för den av utskottet föreslagna metoden. 

Sammanfattningsvis anser sa!unda utskottet att som lagstiftningsmetod 

bör användas inkorporering av den .\Tenska översiittningen av konventions

texten men däremot inte av den autentiska franska texten. Några större 

tekniska svårigheter behöver en sådan metod inte medföra. Omarbetningen 

bör dock göras av regeringen och inte av riksdagen. Utskottet förordar därför 

att riksdagen med bifall till motion 146 yrkande 1 avslår förslaget till lag om 

internationt>ll jiirnvägstrafik och begär ett nytt lagförslag. 

dels att utskottet under mom. 2 bort hemställa 

2. beträffande lagsrifrningsmetod 

att riksdagen med bifall till motion 1984/85: 146 yrkande l godkiin

ner vad utskottet anfört därom. 

2. Lagförslagen (mom. 3) 

Allan Ekström (m) anser - under förutsiittning av bifall till reservation 1 -

att utskottet under moment 3 bort hemställa 

3. beträffande lagförslagen 

att riksdagen avslår de i propositionen framlagda lagförslagen L 3 
och 4. 
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Särskilt yttrande 

Per Israelsson (vpk) anför 

. I betänkandet (s. 4) tas upp frågan på vilket sätt framtida ändringar av 

konventionen skall införlivas med svensk rätt. Utskottet hänvisar härvid till 

det som vilande antagna förslaget till ändringar i 10 kap. 5 § RF (KU 

1984/85:21). Förslaget innebär bl. a. att riksdagen, när en internationell 

överenskommelse införlivats med svensk rätt genom inkorporering, får 

föreskriva att framtida ändringar i överenskommelsen automatiskt skall gälla 

här ·i riket. 

Med anledning härav vill jag erinra om att vänsterpartiet kommunisterna 

motsatt sig de föreslagna grundla~;sändringarna och avgivit en reservation till 

konstitutionsutskottets betänkande. Självfallet har vi alltjämt den uppfatt

ningen att den vilande grundlagsändringen inte bör genomföras. Vårt 

ställningstagande har sin grund i att vpk anser att den nationella självbestäm

manderätten inte bör begränsas genom att konstitutionella befogenheter och 

andra offentligrättsliga uppgifter överlåtes till olika internationella organ. 

Om den vilande grundlagsändringen slutligt antas av riksdagen bör enligt 

min mening riksdagen avstå från att utnyttja möjligheten att föreskriva att en 

av OTIF:s revisionsutskott beslutad ändring i COTIF skall gälla automatiskt 

här i riket. Det förhållandet att ett sådant "i förväg"-godkännande endast får 

avse framtida ändring av begränsad omfattning har härvidlag ingen betydel

se. Enligt min mening bör riksd~gen vid varje tillfälle få möjlighet att ta 

ställning till om Sverige skall godkänna en ändring i konventionen. 
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1 Förslag till Bilaga 1 

Lag om internationell järnvägstrafik 

Härigenom föreskrivs följande. 

1 § Denna lag tillämpas på sådan internationell järnvägsbefordran som 
avses i det i bilagan intagna fördraget den 9 maj I 980 om internationell 
järnvägstrafik (COTIF). 

2 § I fråga om sådan internationell järnvägsbefordran av resande som 
avses i bihang A till fördraget gäller bihanget i dess franska lydelse som 
svensk lag. Beträffande ansvarigheten för skada vid befordran av resande 
gäller dock I och 2 kap. järn vägstrafiklagen (I 984: 000) i stället för motsva
rande bestämmelser i bihang A. 

3 § I fråga om sådan internationell järn vägsbefordran av gods som avses 
i bihang B till fördraget gäller bihanget, med undantag av bestämmelserna i 
bilaga I (RID), i dess franska lydelse som svensk lag. 

4 § En utländsk dom som grundas på fördraget får verkställas i Sverige, 
om domen 

I. har meddelats av en domstol som är behörig enligt fördraget, 
2. har vunnit laga kraft, 
3. får verkställas enligt reglerna i det land där den har meddelats och 
4. har förklarats verkställbar efter ansökan enligt 5 §. 
En förlikning i tvist angående en befordran som. omfattas av fördraget 

likställs med en sådan dom som avses i första stycket, om förlikningen har 
träffats inför en domstol som är behörig enligt fördraget. Detsamma gäller 
en skiljedom som har meddelats enligt fördraget och som gäller ett trafik
företag eller en trafikant. 

Första och andra styckena gäller inte i fråga om ett åläggande för 
käranden att, förutom rättegångskostnader, betala skadestånd på grund av 
att hans talan har ogillats. 

S § Ansökan om verkställighet görs hos Svea hovrätt. 
Vid ansökningen skall fogas 
I. exekutionstiteln i original eller i avskrift som har bestyrkts av en 

behörig myndighet, 
2. förklaring av en behörig myndighet i den stat där exekutionstiteln har 

upprättats att den avser tvist angående befordran som omfattas av fördra
get och att den får verkställas i den nämnda staten samt, i fråga om 
domstols dom, att den har vunnit laga kraft. 

Hovrätten får förelägga sökanden att ge in de ytterligare handlingar som 
behövs för hovrättens prövning av saken. Om det finns anledning till det, 
får hovrätten kräva att de handlingar som har fogats till ansökningen skall 
förses med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset skall vara utställt av 
en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen 
i den stat där exekutionstiteln har upprättats. 

Om en handling i ärendet inte är avfattad på svenska, danska eller 
norska, skall handlingen åtföljas av en bestyrkt översättning till svenska. 
Hovrätten får medge undantag från kravet på översättning. · 
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6 § En ansökan om verkställighet får inte bifallas utan att motparten har 
beretts tillfälle att yttra sig över ansökningen. 

Om ansökningen bifalls, får verkställighet äga rum som för en svensk 
domstols lagakraftägande dom, om inte högsta domstolen förordnar annat 
efter besvär över hovrättens be:;lut. 

Den sak som har avgjorts genom en sådan dom som avses i 4 § första 
stycket I eller genom en sådan förlikning eller skiljedom som avses i 4 § 
andra stycket får inte prövas på nytt. 

7 § Om ett sådant skiljeförfarande som avses i fördraget inleds, avbryts 
preskription med den verkan som anges i 7 § preskriptionslagen 
(1981: 130). 

8 § Om ett utländskt trafikföri!tag har en fordran mot ett trafikföretag i 
Sverige på grund av en befordran som omfattas av fördraget, får fordringen 
beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av 
en domstol i den stat till vilken det utländska företaget hör. 

9 § Om en utländsk järnväg äger rullande materiel som finns i Sverige, 
får materielen beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett 
avgörande av en domstol i den stat till vilken den utländska järnvägen hör. 
Detsamma gäller i fråga om andra föremål som tillhör en utländsk järnväg 
och är avsedda att användas vid befordran, såsom containrar. lastredskap 
och presenningar. 

En privatvagn, vars registrerade innehavare inte har hemvist i Sverige, 
får beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande 
av en domstol i den stat där innehavaren har sitt hemvist. Detsamma gäller 
i fråga om föremål i vagnen som b,r avsedda att användas vid befordran och 
som tillhör innehavaren. 

10 § Kan parterna i fall som avses i bihang A artikel 48 · § 2 eller i bi
hang B artikel 52 § 2 inte enas om en viss sakkunnig, skall tingsrätten i den 
ort där godset eller resgodset finns efter ansökan förordna sakkunnig. 

Denna lag träder i kraft den I maj 1985. Genom lagen upphävs 
I. lagen ( 1974: 744) om verkställighet av utländsk dom som meddelats 

enligt vissa internationella järnvägs fördrag m. m .. 
2. kungörelsen (1974: 748) om internationell järn vägstransport. 
I fråga om en dom eller fordran som grundas på något av de fördrag som 

avses i de upphävda författningarna eller i övergångsföreskrifterna till den 
upphävda lagen tillämpas dock äldre bestämmelser. 
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Fördrag om 
internationell järn vägstrafik 

(COTIF) 
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Bilaga 
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CONVENTION 
RELATIVE AUX TRANSPORTS IN-
TERNATIONAUX 
(COTIF) 

FERROVIARIES 

Les parties contractantes, r1!unies en ap
plication de l'article 69, § 1 de la Convention 
internationale concernant le transport des 
marchandises par chcmins de frr (CIM) et de 
l'article 64, § 1 de la Conventi1)n internatio
nale concernant le transport des voyageurs et 
des bagages par chemins de fer (CIV) du 7 
fevrier 1970 ainsi qu'en application de l'arti
cle 27 de la Convention additionnelle a la CIV 
relative a la responsabilite du c:hemin de fer 
pour la mort et les blessures de voyageurs du 
26 fevrier 1966. 

- convaincues de l'utilite d'une organisa
tion internationale, 

- reconnaissant la necessite d'adapter les 
dispositions du droit des transports aux be
soins economiques et techniques, 

sont convenues de ce qui suit: 

TITRE PREMIER 
GENERALITES 

Article premier 

Organisation intergouvernemenrale 
§ I. Les Parties a la presente Convention 

constituent, en tant qu'Etats membres. l'Or
ganisation intcrgouvernementa\e pour les 
transports internationaux ferroviaires 
(OTIF), ci-apres appelee « l'Organisation "· 

Le siege de !'Organisation est i'ixe a Berne. 
§ 2. L 'Organisation a la personnalite juri

dique. Elle a notamment la capacite de con
tracter. d'acquerir et d'aliener des biens im
mobiliers et mobiliers ainsi qw~ d'ester en 
justice. 

L'Organisation. les membres de son per
sonnel. les experts auxquels elle fait appel et 
les representants des Etats membres jouis
sent des privileges et immunites necessaires 
pour remplir leur mission, dansks conditions 
definies au Protocole annexe a la Convention 
dont il fait partie integrante. 

Les relations entre !'Organisation et I' Etat 
du siege sont reglees dans un accord de siege. 
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(Översättning) 

FÖRDRAG 
OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGS
TRAFIK (COTIF) 

De Jördragsslutande parterna, som har 
samlats i enlighet med artikel 69 § I i det 
internationella fördraget den 7 februari 1970 
om godsbefordran med järnväg (CIM), artikel 
64 § I i det internationella fördraget samma 
dag om befordran med järnväg av resande 
och resgods (CIV) och artikel 27 i tilläggskon
ventionen den 26 februari 1966 till CIV om 
järnvägs ansvarighet i fall resande dödas eller 
skadas, 

som är övertygade om nyttan av en inter
nationell organisation, 

som erkänner nödvändigheten av att an
passa de transporträttsliga bestämmelserna 
till de e:konomiska och tekniska behoven, 

har kommit överens om följande. 

AVDELNING I 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 1 

Mellanstatlig organisation 
§ I. Parterna i detta fördrag bildar i egen

skap av medlemsstater Mellanstatliga organi
sationen för internationell järnvägstrafik 
(OTIF). i det följande benämnd "organisatio-
nen". 

Organisationen har sitt säte i Bern. 
§ 2. Organisationen är juridisk person. 

Den kan bland annat sluta avtal. förvärva och 
avyttra fast och lös egendom och föra talan i 
rättegång. 

Organisationen, dess anställda. sakkunniga 
som den anlitar och medlemsstaternas före
trädare åtnjuter. när detta är nödvändigt för 
att de skall kunna fullgöra sina uppdrag, pri
vilegier och immunitet i enlighet med vad 
som föreskrivs i det protokoll som har fogats 
till fördraget och som utgör en integrerande 
del av detta. 

Förhållandet mellan organisationen och 
den stat i vilken den har sitt säte regleras 
genom en särskild överenskommelse. 
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§ 3. Les langues de travail de !'Organisa
tion sont le frarn;ais et l'allemand. 

Article 2 

Hut de /'Organisation 
§ I. L 'Organisation a essentiellement pour 

but d'etablir un regime de droit uniforme ap
plicable aux transports des voyageurs, des 
bagages et des marchandises en trafic inter
national direct entre les Etats membres, em
pruntant des lignes ferroviaires, ainsi que de 
faciliter l'execution et le developpement de 
ce regime. 

§ 2. Le regime de droit prevu au § I peut 
egalement etre applique aux transports inter
nationaux directs empruntant, en sus des 
lignes ferroviaires, des lignes sur les voies 
terrestres et maritimes et les voies d 'eau in
terieures. 

Article 3 
Regles uniformes C/V et CIM 

§ I. Les transports en trafic international 
direct sont soumis : 

- aux « Regles uniformes concernant le 
contrat de transport international ferroviaire 
des voyageurs et des bagages (CIV) "• for
mant l'Appendice A a la Convention; 

- aux « Regles uniformes concernant le 
contrat de transport international ferroviaire 
des marchandises (CIM) »,formant l'Appen
dice B a la Convention . 

. § i. Les lignes visees a l'article 2, sur les
quelles s 'effectuent ces transports. sont in
scrites sur deux !istes: !iste des lignes CIV et 
!iste des lignes CIM. 

§ 3. Les entreprises dont relevent les 
lignes visees a l'article 2, § 2, inscrites sur 
ces !istes, ont les memes droits et obligations 
que ceux qui decoulent pour les chemins de 
fer des Regles uniformes CIV et CIM, sous 
reserve des derogations resultant des condi
tions d'exploitation propres a chaque mode 
de transport et publiees dans les memes 
formes que les tarifs. 

Toutefois, les regles de responsabilite ne 
peuvent faire l'objet de derogations. 

§ 4. Les Regles uniformes CIV et CIM. y 
compris leurs Annexes, font partie integrante 
de la Convention. 
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§ 3. Organisationens arbetsspråk är frans
ka och tyska. 

Artikel 2 

Organisationens ändamål 
§ I. Organisationen har främst till ändamål 

att upprätta en enhetlig rättsordning för be
fordran av resande, resgods och gods i ge
nomgående internationell trafik mellan med
lemsstaterna som utförs på järnvägslinjer 
samt att underlätta genomförandet och ut
vecklingen av denna rättsordning. 

§ 2. Den rättsordning som avses i § I kan 
tillämpas också på genomgående internatio
nell befordran som utförs. förutom på järn
vägslinjer, på andra linjer till lands, linjer till 
sjöss eller linjer på inre vattenvägar. 

Artikel 3 

Enhetliga rättsregler CIV och CIM 

§ I. På genomgående internationell be
fordran tillämpas 

- "'Enhetliga rättsregler för avtal om inter
nationell järnvägsbefordran av resande och 
resgods (CIV)". vilka utgör Bihang A till för
draget; 

- "Enhetliga rättsregler för avtal om inter
nationell järnvägsbefordran av gods (ClM)", 
vilka utgör Bihang B till fördraget. 

§ 2. De linjer som avses i artikel 2 och 
används för sådan befordran anges i två lis
tor, listan för CIV-linjcr och listan för CIM
linjer. 

§ 3. Ett företag som trafikerar sådana 
linjer som avses i artikel 2 § 2 och som .är 
upp.tagna på dessa listor har samm·a rättighe
ter och skyldigheter som enligt de enhetliga 
rättsreglerna CIV och CIM gäller för järnväg. 
dock med de avvikelser som föranleds av 
förhållanden som är säregna för befordrings
sättet i fråga och som har offentliggjorts på 
samma sätt som tarifferna. 

Avvikelser får dock inte göras från regler
na om ansvarighet. 

§ 4. De enhetliga rättsreglerna CIV och 
CIM utgör med tillhörande bilagor en integre
rande del av fördraget. 
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Article 4 

Definition de la nation« Convention » 

Dans les textes ci-apres, l'expression 
« Convention » couvre la Convention propre
ment dite, le Protocole vise a l'article pre
mier,§ 2, alinea 2 et les Appendices A et B. y 
compris leurs Annexes, vises .3. l'article 3, 
§§ 1et4. 

TITRE Il 
STRUCTURE ET FONCTIONNJEMENT 

Artic/e 5 

Organes 

Le fonctionnement de l'Organisation est 
assure par les organes ci-apres : 

- Assemblee generale, 
- Comite administratif. 

. - Commission de revision, 
- Commission d'expcrts pour le transport 

des marchandises dangereuses, 
- Office central des transports interna

tionaux fcrroviaires (OCTI). 

Article 6 

Assemblee genl!rale 

§ 1. L · Assemblee generale se compose 
des representants dcs Etats membres. 

§ 2. L · Assemblee generale 
a) etablit son reglement interieur; 
bl determine la composition du Comite ad

ministratif conformement a l'artii:le 7, § 1; 
c) emet des directives concernant l'acti

vite du Comite administratif et de l'Office 
central; 

d) fixe. par pcriode quinquennale, le mon
tant maximal que peuvent atteindre les de
penses annuelles de !'Organisation ou emet 
des directives relatives a la !imitation de ces 
depenses; 

e) decide, conformement a l'article 19, 
§ 2. sur les propositions tendant ~1 modifier la 
Convention; 

f) decide sur les demandes d'adhesion qui 
lui sont soumises en vertu de l'ar1icle 23, § 2; 

g) decide sur ·les autres questions inscrites 
il I' ordre du jour conformement au § 3. 

§ 3. L'Office central convoque l'Assem
blee generale une fois tous les cinq ans ou il la 
demande d'un tiers des Etats mernbres. ainsi 
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Artikel 4 

Begreppet "fördrag" 

I det föijande förstås med uttrycket ''för
drag" själva fördraget, det protokoll som 
avses i artikel 1 § 2 andra stycket samt de 
bihang A och B som anges i artikel 3 §§ 1 och 
4, inbegripet bilagorna till dessa bihang. 

AVDELNING Il 
UPPBYGGNAD OCH VERKSAMHET 

Artikel 5 

Organ 

Organisationens verksamhet utövas genom 
följande organ: 

generalförsamlingen 
administrativa kommitten 
revisionsutskottet 
fackutskottet för befordran av farligt gods 

centralbyrån för internationell järnvägs tra
fik !OCTI) 

Artikel 6 

Genera(församlingen 

§ 1. Generalförsamlingen består av med-
lemsstaternas företrädare. 

§ 2. Generalförsamlingen 
a) fastställer sin egen arbetsordning; 
b) beslutar om sammansättningen av ad

ministrativa kommitten enligt artikel 7 § I; 
c) utfärdar riktlinjer för administrativa 

kommittens och centralbyråns verksamhet; 

d) fastställer för perioder på fem år det 
belopp till vilket organisationens årliga ut
gifter högst får uppgå eller utfärdar riktlinjer 
för begränsning av utgifterna; 

e) beslutar enligt artikel 19 § 2 angående 
förslag till ändring av fördraget; 

f) beslutar angående sådana framställning
ar om anslutning som har hänskjutits till ge
neralförsamlingen enligt artikel 23 § 2; 

g) beslutar i andra frågor som tagits upp på 
dagordningen enligt § 3. 

§ 3. Centralbyrån skall sammankalla gene
ralförsamlingen· vart femte år ·eller när en 
tredjedel av mcdlemsstaterna begär det samt 
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que dans les cas prevus aux articles 19, § 2 et 
23, § 2 et adresse aux Etats membres le pro
jet de l'ordre du jour, au plus tard trois mois 
avant l'ouverture de la session. 

§ 4. A I' Assemblee generale, le quorum 
est atteint Iorsque la majorite des Etats 
membres y sont representes. 

Un Etat membre peut se faire representer 
par un autre Etat membre; toutefois, un Etat 
ne peut representer plus de deux autres 
Etats. 

§ 5. Les decisions de I' Assemblee gene
rale sont prises a la majorite des Etats 
membres representes lors du vote. 

Toutefois, pour l'application du§ 2 d) et du 
§ 2 e), dans ce dernier cas lorsqu'il s'agit des 
propositions de modification de la Conven
tion proprement dite et du Protocole, lama
jorite requise est celle des deux tiers. 

§ 6. En accord avec la majorite des Etats 
membres, l'Office central invite aussi des 
Etats non membres a participer, avec voix 
consultative, aux sessions de I' Assemblee 
generale. 

En accord avec la majorite des Etats 
membres, l'Office central invite a participer, 
avec voix consultative, aux sessions de I' As
semblee generale, des organisations interna
tionales ayant competence en matiere de 
transport ou s'occupant de problemes in
scrits a r ordre du jour. 

§ 7. A vant les sessions de I' Assemblee 
generale et suivant les directives du Comite 
administratif, la Commission de revision est 
convoquee pour proceder a l'examen preli
minaire des propositions visees a l'article 19, 
§ 2. 

Article 7 
Comite administratif 

§ I. Le Comite administratif se compose 
des representants de onze Etats membres. 

La Confederation suisse dispose d'un siege 
permanent et assume la presidence du Co
mite. Les autres Etats sont nommes pour 
cinq ans. La composition du Comite est de
terminee pour chaque periode quinquennale, 
en tenant compt notamment d'une equitable 
repartition geographique. Aucun Etat 
membre ne peut faire partie du Comite pen
dant plus de deux periodes consecutives. 
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i de fall som anges i artiklarna 19 § 2 och 
23 § 2; den skall' tillställa medlemsstaterna 
förslag till dagordning senast tre månader 
före mötets början. 

§ 4. Generalförsamlingen är beslutsmässig 
när majoriteten av medlemsstaterna är före
trädda. 

En medlemsstat får låta en annan med
lemsstat företräda sig; en stat får dock inte 
företräda mer än två andra stater. 

§ 5. Generalförsamlingen fattar sina beslut 
med enkel majoritet bland de medlemsstater 
som är företrädda vid omröstningen. 

För beslut enligt § 2 d) och för sådant be
slut enligt§ 2 e) som gäller förslag till ändring 
i själva fördraget eller i protokollet krävs 
dock två tredjedels majoritet. 

§ 6. Efter samtycke av en maJontet av 
medlemsstaterna inbjuder centralbyrån även 
stater som inte är medlemmar att utan röst
rätt delta i generalförsamlingens möten. 

Efter samtycke av en majoritet av med
Iemsstaterna inbjuder centralbyrån interna
tionella organisationer som har behörighet i 
transportfrågor eller befattar sig med frågor 
som står på dagordningen att utan rösträtt 
delta i generalförsamlingens möten. 

§ 7. Före generalförsamlingens möten 
skall revisionsutskottet inkallas enligt admi
nistrativa kommittens anvisningar för att ut
föra en förberedande prövning av de förslag 

Artikel 7 
Administrativa kommitten 

§ I. Administrativa kommitten består av 
företrädare för elva medlemsstater. 

Schweiziska Edsförbundet är ständig med
lem av kommitten och innehar ordförande
skapet. De övriga staterna utses för en tid av 
fem år. Kommittens sammansättning be
stäms för varje femårsperiod, varvid hänsyn 
särskilt skall tas till en skälig geografisk för
delning. En medlemsstat får inte tillhöra 
kommitten under mer än två perioder i följd. 
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Si une vacance se produit, le Comite de
signe un autre Etat membre pour le reste de 
la periode. 

Chaque Etat membre faisant partie du Co
mite designe un delegue; il peut egalement 
designer un delegue suppleant. 

§ 2. Le Comite 
a) etablit son reglement interieur; 
b) conclut l'accord de siege; 

c) etablit le reglement concernant I' organi
sation, le fonctionnement et le statut du per
sonnel de l'Office central; 

d) nomme, en tenant compte de la compe
tence des candidats et d'une equitable repar
tition geographique, le .directeur general, le 
vice-directeur general, les conseillers et les 
conseillers-adjoints de l'Office central; celui
ci informe en temps utile les Etals membres 
de toute vacance relative a ces postes; le 
Gouvernement suisse presente d·es candida
tures pour les postes de directeut general et 
de vice-directeur general; 

e) contröle l'acitvite de l'Oflice central 
tant sur le plan administratif que sur le plan 
financier; 

f) veille a la bonne application, par l'Office 
central, de la Convention ainsi que des deci
sions prises par les autres organes; il preco
nise, s'il y a lieu, les mesures propres a faci
liter l'application de la Convention et de ces 
decisions; 

g) donne des avis motives sur les ques
tions qui peuvent interesser l'activite de l'Of
fice central et qui lui sont soumises par un 
Etat membre ou par le directeur general de 
l'Office central; 

h) approuve le programme de travail an
nuel de l'Office central; 

i) approuve le budget annuel de !'Organi
sation, le rapport de gestion et les comptes 
annuels; 

j) communique aux Etats membres le rap
port de gestion, le releve des comptes an
nuels ainsi que ses decisions et recommanda
tions; 

k) etablit et communique aux Etats 
membres, en vue de l'Assemblee generale 
chargee de determiner sa composition, au 
plus tard deux mois avant l'ouverture de la 
session, un rapport sur son activit<!, ainsi que 
des propositions relatives a son renouvelle
ment. 

18 

Om en stat lämnar sin plats i kommitten. 
skall kommitten utse en annan medlemsstat 
att inneha platsen för återstoden av perioden. 

Varje medlemsstat som tillhör kommitten 
skall utse en företrädare och får även utse en 
ersättare för denne. 

§ 2. Kommitten 
a) fastställer sin egen arbetsordning; 
b) ingår överenskommelsen om organisa

tionens säte; 
c) ger föreskrifter om centralbyråns orga

nisation och verksamhet samt om dess per
sonals rättsliga ställning; 

d) utnämner, med beaktande av de sö
kandes kompetens och en skälig geografisk 
fördelning, centralbyråns generaldirektör. 
vice generaldirektör, råd och biträdande råd; 
centralbyrån underrättar vid lämplig tidpunkt 
medlemsstaterna när någon av dessa befatt
ningar blir lediga; den schweizis~a regeringen 
avger förslag till tillsättning av befattningarna 
som generaldirektör och vice generaldirek
tör; 

e) övervakar centralbyråns administrativa 
och finansiella förvaltning; 

f) övervakar att centralbyrån tillämpar för
draget och de beslut som fattas av övriga 
organ på ett riktigt sätt samt anvisar i före
kommande fall åtgärder som är ägnade att 
underlätta tillämpningen av fördraget och 
dessa beslut; 

g) avger utlåtanden i frågor som kan berö
ra centralbyråns verksamhet och som under
ställs kommitten av en medlemsstat eller av 
centralbyråns generaldirektör; 

h) godkänner centralbyråns årliga arbets
program; 

i) godkänner organisationens årliga bud
get, förvaltningsberättelsen och årsredovis
ningen; 

j) sänder medlemsstaterna förvaltnings
berättelsen och årsredovisningen samt sina 
beslut och anvisningar; 

k) upprättar en verksamhetsberättelse och 
ett förslag till ny sammansättning av kommit
ten samt sänder medlemsstaterna dessa se
nast två månader innan det möte öppnas vid 
vilket generalförsamlingen skall bestämma 
om kommittens sammansättning. 
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§ 3. S'il n'en decide pas autrement, le Co
mite se renuit au siege de !'Organisation. 

Il tient deux sessions chaque annee; il se 
reunit, en outre. soit sur decision du presi
dent, soit lorsque quatre de ses membres en 
font la demande. 

Les proces-verbaux des sessions sont en
voyes a tous les Etats membres. 

Article 8 
Commissions 

§ I. La Commission de revision et la Com
mission d'experts pour le transport des mar
chandises dangereuses, ci-apres appelee 
« Commission d'experts », se composent des 
representants des Etats membres. 

Le directeur general de l'Office central ou 
son representant participe aux sessions avec 
voix consultative. 

§ 2. La Commission de revision 
a) decide, conformement a l'article 19, 

§ 3, sur les propositions tendant a modifier la 
Convention; 

b) examine, conformement a l'article 6, 
§ 7, les propositions soumises a I' Assemblee 
generale. 

La Commission d'experts 
decide, conformement a l'article 19, § 4, 

sur. les propositions tendant a modifier la 
Convention. 

§ 3. L'Office central convoque les Com
missions soit de sa propre initiative, soit a la 
demande de cinq Etats membres ainsi que 
dans le cas prevu a l'article 6, § 7 et adresse 
le projet d'ordre du jour aux Etats membres 
au plus tard deux mois avant l'ouverture de la 
session. 

§ 4. A la Commission de revision, le 
quorum est atteint lorsque la majorite des 
Etats membres y sont representes; a la Com
mission d'experts, le quorum est atteint lors
qu'un tiers des Etats membres y sont repre
sentes. 

Un Etat membre peut se faire representer 
par un autre Etat membre; toutefois, un Etat 
ne peut representer plus de deux autres 
Etats. 

§ 5. Chaque Etat membre represente a 
droit a une voix; le vote a lieu a main levee 
ou, sur demande, par appel nominal. 
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§ 3. Om den inte beslutar annat, skall 
kommitten sammanträda där organisationen 
har sitt säte. 

Kommitten skall hålla två möten årligen 
och skall dessutom sammanträda när dess 
ordförande beslutar det eller när fyra av dess 
medlemmar begär det. 

Protokollen från förhandlingarna tillställs 
samtliga medlemsstater. 

Artikel 8 

Utskott 

§ 1. Revisionsutskottet och fackutskottet 
för befordran av farligt gods, i det följande 
benämnt "fackutskottet", består av med
lemsstaternas företrädare. 

Centralbyråns generaldirektör eller en fö
reträdare för honom deltar i sammanträdena 
men har inte rösträtt. 

§ 2. Revisionsutskottet 
a) beslutar enligt artikel 19 § 3 angående 

förslag till ändring av fördraget; 

b) prövar enligt artikel 6 § 7 förslag som 
har förelagts generalförsamlingen. 

Fackutskottet 
beslutar enligt artikel 19 § 4 angående för

slag till ändring av fördraget. 

§ 3. Centralbyrån skall sammankalla ut
skotten antingen på eget initiativ eller på be
gäran av fem medlemsstater samt i det fall 
som avses i artikel 6 § 7. Därvid skall byrån 
tillställa medlemsstaterna förslag till dagord
ning senast två månader före mötets början. 

§ 4. Revisionsutskottet är beslutsmässigt 
när majoriteten av medlemsstaterna är före
trädda. Fackutskottet är beslutsmässigt när 
en tredjedel av medlemsstaterna är före
trädda. 

En medlemsstat får låta en annan med
lemsstat företräda sig; en stat får dock inte 
företräda mer än två andra stater. 

§ 5. Varje företrädd medlemsstat har en 
röst. Omröstning äger rum genom handupp
räckning eller, om detta begärs, efter upprop. 
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Une proposition est adoptee si le nombre 
de voix positives est: 

a) au moins egal au tiers du nombre des 
Etats membres representes lors du vote. 

b) superieur au nombre des voix nega
tives. 

§ 6. En accord avec la majorite des Etats 
membres, l'Office central invite a participer, 
avec ~oix consultative, aux sessions des 
Commissions, des Etats non membres et des 
organisations internationales ayant compe
tence en matiere de transport ou s'occupant 
de problemes inscrits a l'ordre du jour. Dans 
les memes conditions. des experts indepen
dants peuvent etre invites aux sessions de la 
Commissions d'experts. 

§ 7. Les Commissions elisent pour chaque 
session un president et un ou deux vice-presi
dents. 

§ 8. Les deliberations ont lieu dans les lan
gues de travail. Les exposes faits en seance 
dans l'une des langues de travail sont traduits 
en substance dans l'autre; les propositions et 
les decisions sont traduites integralement. 

§ 9. Les proces-verbaux resument les deli
berations. Les propositions et les decisions 
sont reproduites integralement. En ce qui 
concerne les decisions, le texte franc;ais fait 
foi. 

Les proces-verbaux sont distribues aux 
Etats membres. 

§ 10. Les Commissions peuvent designer 
des groupes de travail charges de traiter des 
questions determinees. 

§ 11. Les Commissions peuvent se doter 
d'un reglement interieur. 

Article 9 

Office central 

§ I. L'Office central des transports inter
nationaux fcrroviaires assume le secretariat 
de !'Organisation. 

§ 2. L 'Office central notamment: 
al execute les täches qui lui sont confiees 

par les autres organcs de !'Organisation; 
b) instruit les propositions de modification 

de la Convention en ayant recours, le cas 
echeant, a l'assistance d'experts; 

c) convoque les Commissions; 
d) adresse, en temps opportun, aux Etats 

membres les documents necessaires aux ses
sions des divers organes; 
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Ett förslag är antaget om antalet ja-röster 

a) utgör minst en tredjedel av antalet med
lemsstater som är företrädda vid omröstning
en, 

b) överstiger antalet nej-röster. 

§ 6. Efter samtycke av en majoritet av 
medlemsstaterna inbjuder centralbyrån stater 
som inte är medlemmar och internationella 
organisationer som har behörighet i trans
portfrågor eller befattar sig med frågor som 
står på dagordningen att utan rösträtt delta i 
utskottens möten. Under samma förutsätt
ningar kan oberoende experter inbjudas till 
fackutskottets möten. 

§ 7. Utskotten väljer för varje möte en 
ordförande och en eller två vice ordförande. 

§ 8. Förhandlingarna förs på arbetssprå
ken. De anföranden som vid sammanträdena 
hålls på det ena arbetsspråket översätts till 
sitt huvudinnehåll till det andra. Förslag och 
beslut översätts fullständigt. 

§ 9. En sammanfattning av förhandlingar
na tas upp i protokollet. I detta återges för
slag och beslut fullständigt. I fråga om beslu
ten gäller den franska texten. 

Protokollet skall tillställas medlemssta
terna. 

§ 10. Utskotten kan tillsätta arbetsgrupper 
för att behandla särskilda frågor. 

§ 11. Utskotten kan utarbeta en egen ar
betsordning. 

Artikel 9 

Centra/byrån 

§ I. Centralbyrån för internationell järn
vägstrafik är organisationens sekretariat. 

§ 2. Det åligger centralbyrån särskilt att: 
a) utföra de uppdrag som organisationens 

övriga organ ger den; 
bl förbereda behandlingen av förslag till 

ändring av fördraget, varvid den i förekom
mande fall får anlita experter; 

c) sammankalla utskotten; 
d) i rätt tid tillställa medlemsstaterna de 

handlingar som behövs för de olika organens 
möten; 
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e) tient åjour et publie les !istes des lignes 
prevues å l'article 3, § 2; 

f) rei;:oit les communications faites par les 
Etats membres et par les entreprises de trans
port et les notifie, s'il y a lieu, aux autres 
Etats membres et entreprises de transport; 

g) tient å jour et publie un fichier de juris
prudence; 

h) publie un bulletin periodique; 
i) represente I'Organisatiori aupres 

d'autres organisations internationales com
petentes pour des questions ayant trait aux 
objectifs vises par !'Organisation; 

j) elabore le projet de budget annuel de 
!'Organisation et le soumet pour approbation 
au Comite administratif; 

k) gere les finances de !'Organisation dans 
le cadre du budget approuve; 

I) tente, å la demande d'un Etat membre 
ou d'une entreprise de transport, en pretant 
ses bons offices, de regler les differends entre 
lesdits Etats ou entreprises nes de !'interpre
tation ou de l'application de la Convention; 

m) emet, å la demande des parties en 
cause - Etats membres, entreprises de trans
port ou usagers - un avis sur les differends 
nes de !'interpretation ou de l'application de 
la Convention; 

n) collabore au reglement de litiges par 
voie d'arbitrage, conformement au titre III; 

o) facilite, entre les entreprises de trans
port, les relations financieres consecutives au 
trafic international. ainsi que le recouvre
ment des creances impayees. 

§ 3. Le bulletin periodique contient les 
renseignements necessaires å I' application de 
la Convention, ainsi que des etudes, juge
ments et informations importantes pour l'in
terpretation, l'application et !'evolution du 
droit de transport ferroviaire; il est publie 
dans les langues de travail. 

Article JO 

Listes des lignes 

§ I. Les Etats membres adressent å l'Of
fice central leurs communications concernant 
l'inscription ou la radiation de lignes sur les 
listes prevues å l'article 3, § 2. 

Les lignes visees a l'article 2, § 2, dans la 
mesure ou elles relient des Etats membres, 
ne sont inscrites qu 'apres accord de ces 
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e) fortlöpande föra och ge offentlighet åt 
de listor över linjer som anges i artikel 3 § 2; 

0 ta emot meddelanden från medlems
stater och trafikföretag och i förekommande 
fall bringa meddelandena till övriga medlems
staters och trafikföretags kännedom; 

g) fortlöpande föra och ge offentlighet åt 
en förteckning över rättsliga avgöranden; 

h) ge ut en periodisk tidskrift; 
i) företräda organisationen hos andra in

ternationella organisationer som har behörig
het i frågor som har samband med organisa
tionens syften; 

j) utarbeta förslag till organisationens år
liga budget och lägga fram det för administra
tiva kommitten för fastställande; 

k) förvalta organisationens medel inom ra
men för den fastställda budgeten; 

I) på begäran av en medlemsstat eller ett 
trafikföretag försöka att genom att erbjuda 
sina tjänster bilägga tvister mellan berörda 
stater eller företag i fråga om tolkningen eller 
tillämpningen av fördraget; 

m) på begäran av berörda parter - med
lemsstater, trafikföretag eller trafikanter -
avge utlåtande i tvister om tolkningen eller 
tillämpningen av fördraget; 

n) medverka till att tvister avgörs genom 
skiljeförfarande enligt avdelning III; 

o) underlätta regleringen av sådana ekono
miska mellanhavanden för trafikföretagen 
som är en följd av den internationella trafiken 
och indrivningen av utestående fordringar 
dem emellan. 

§ 3. Den periodiska tidskriften skall inne
hålla meddelanden som är nödvändiga för 
fördragets tillämpning samt uppsatser, dom
stolsavgöranden och upplysningar som har 
betydelse för tolkningen, tillämpningen och 
utvecklingen av rättsreglerna om järnvägsbe
fordran. Tidskriften utges på arbetsspråken. 

Artikel 10 

Listor över linjer 

§ I. Medlemsstaterna skall lämna central
byrån meddelande om införing eller strykning 
av linjer i de listor som anges i artikel 3 § 2. 

I den mån linjer som avses i artikel 2 § 2 
förbinder medlemsstater, förs de in i listan 
endast om de berörda staterna är eniga här-
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Etats; pour la radiation d'une telle ligne, la 
communication d'un seul de ces Etats suffit. 

L 'Office central notifie l'inscription ou la 
radiation d'une ligne å tow; les Etats 
membres. 

§ 2. Une ligne est soumise åla Convention 
å l'expiration d'un mois å compl.er de la date 
de la notification de son inscription. 

§ 3. Une ligne cesse d'etre soumise å la 
Convention å l'expiration d'un mois å 
compter de la date de la notification de sa 
radiation, sauf en ce qui concerne les trans
ports en cours, qui doivent etre acheves. 

Article 11 

Finances 

§ I. Le montant des depenses de !'Organi
sation est arrete, pour chaque ex•!rcice, par le 
Comite administratif, sur proposition de l'Of
fice central. 

Les depenses de !'Organisation sont sup
portees par les Etats membres proportionnel
lement åla longueur des lignes inscrites. Tou
tefois, les lignes sur les voies maritimes et 
voies d'eau interieures ne sont comptees que 
pour la moitie de leurs· longueurs: pour les 
autres lignes exploitees dans des conditions 
particulieres, la contribution peut etre reduite 
de moitie au maximum par accord entre le 
Gouvernement interesse et l'Office central. 
sous reserve de l'approbation du Comite ad
ministratif. 

§ 2. Lors de l'envoi aux Etats membres du 
rapport de gestion et du releve des comptes 
annuels, l'Office central les invite å verser 
leur part contributive aux depenses de l'exer
cice ecoule, dans le plus bref delc;,i possible et 
au plus tard le 31 decembre de I' annee de 
l'envoi. 

Apres cette date, les sommes dues portent 
interet å raison de cinq pour cent l'an. 

Si, deux ans apres cette date, un Etat 
membre n'a pas paye sa part contributive, 
son droit de vote est suspendu jusqu'å ce 
qu'il ait satisfait å !'obligation de paiement. 

A l'expiration d'un delai supplementaire de 
deux ans, I' Assemblee generale examine si 
l'attitude de cet Etat doit etre consideree 
comme une denonciation tacite de la Conven
tion, en en fixant, le cas echeant, la date 
d'effet. 

22 

om. För strykning av en sådan linje är med
delande från en av dessa stater tillräckligt. 

Centralbyrån skall underrätta samtliga 
medlemsstater om införing eller strykning av 
en linje. 

§ 2. En linje är underkastad fördraget när 
en månad har gått från den dag då central
byrån meddelade att linjen har förts in. 

§ 3. Fördraget skall inte längre tillämpas 
på en viss linje när en månad har gått från den 
dag då centralbyrån meddelade att linjen har 
strukits, utom vad gäller en påbörjad beford
ran som måste avslutas. 

Artikel 11 

Finanser 

§ I. Beloppen för organisationens utgifter 
beslutas för varje räkenskapsår av admini
strativa kommitten på förslag av central
byrån. 

För organisationens utgifter svarar med
lemsstaterna i förhållande till längden av de 
linjer som är införda i listorna. I fråga om 
linjer till sjöss eller på inre vattenvägar räk
nas dock endast halva längden. För övriga 
linjer som drivs under särskilda förhållanden 
kan bidraget reduceras med högst hälften ge
nom överenskommelse mellan den berörda 
regeringen och centralbyrån. under förutsätt
ning att överenskommelsen godkänns av ad
ministrativa kommitten. 

§ 2. När centralbyrån sänder förvaltnings
berättelsen och årsredovisningen till med
lemsstaterna skall byrån samtidigt uppmana 
dem att snarast, dock senast den 31 decem
ber det år då dessa handlingar översänds, 
betala sina bidrag till det gångna räkenskaps
årets utgifter. 

Efter nämnda dag utgår ränta med fem pro
cent årligen på obetalda belopp. 

Om en medlemsstat inte har betalat sitt 
bidrag inom två år från nämnda dag, är staten 
utan rösträtt till dess den har fullgjort sin 
betalningsskyldighet. 

Efter utgången av en ytterligare frist på två 
år prövar generalförsamlingen frågan om sta
tens beteende bör betraktas som en tyst upp
sägning av fördraget, varvid församlingen i 
förekommande fall skall bestämma den tid
punkt vid vilken uppsägningen skall träda i 
kraft. 
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§ 3. Les contributions echues restent dues 
dans les cas de denonciation vises au § 2 et å 
l'article 25 ainsi que dans les cas de suspen
sion du droit de vote. 

§ 4. Les montants non recouvres doivent, 
autant que possible, etre couverts par des 
credits de !'Organisation; ils peuvent etre re
partis sur quatre exercices. Tout reliquat du 
deficit est porte sur un compte special au 
debit des autres Etats membres, dans la me
sure ou ils etaient parties å la Convention 
pendant la periode de non-paiement; le report 
est effectue proportionnellement å la lon
gueur de le urs lignes inscrites au jour de I' ou
verture du compte special. 

§ 5. L'Etat qui a denonce la Convention 
peut devenir å nouveau Etat membre par ad
hesion, sous reserve qu'il ait paye les 
sommes dont il est debiteur. 

( § 6. L 'Organisation peri;oit une remunera
tion pour couvrir les frais particuliers resul
tant des activites prevues å l'article 9, § 2, I) 
ån); dans les cas prevus a l'article 9, § 2. I) et 
m), cette remuneration est fixee par le Co
mite administratif, sur proposition de l'Office 
central; dans le cas prevu å l'article 9, § 2, n), 
l'article 15, § 2 est applicable. 

§ 7. La concordance des ecritures et 
pieces comptables est verifee par le Gouver
nement suisse qui presente un rapport au Co
mite administratif. 

TITRE 111 
ARBITRAGE 

Article 12 
Competence 

§ I. Les litiges entre Etats membres, nes 
de !'interpretation ou de l'application de la 
Convention ainsi que les litiges entre Etats 
membres et !'Organisation, nes de !'interpre
tation ou de l'application du Protocole sur les 
privileges et immunites peuvent, a la de
mande d'une des parties, etre soumis a un 
tribunal arbitral. Les parties determinent li
brement la composition du tribunal arbitral et 
la procedure arbitrale. 

§ 2. Les litiges 
a) entre entreprises de transport, 
b) entre entreprises de transport et 

usagers, 
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§ 3. Betalningsskyldigheten för förfallna 
bidrag kvarstår även i fall av uppsägning en
ligt § 2 eller artikel 25 och i fall då rösträtten 
inte får utövas. 

§ 4. De belopp som inte har betalats skall 
om möjligt täckas med organisationens me
del. Täckningen får fördelas på fyra räken
skapsår. Kvarstående brist bokförs på ett 
särskilt konto som en skuld för övriga med
lemsstater i den utsträckning dessa var an
slutna till fördraget under den tid då betal
ningen försummades. Betalningsskyldigheten 
fördelas i förhållande till längden av de linjer 
som för berörda stater var införda i listorna 
vid den tidpunkt då det särskilda kontot upp
rättades. 

§ 5. En stat som har sagt upp fördraget 
kan genom anslutning till detta på nytt bli 
medlemsstat, förutsatt att staten har betalat 
de belopp som den är skyldig. 

§ 6. Organisationen uppbär ersättning för 
att täcka de särskilda kostnader som är före
nade med de verksamheter som avses i arti
kel 9 § 2, 1)-n). I de fall som avses i artikel 9 
§ 2, I) och m) bestäms ersättningen av admi
nistrativa kommitten på förslag av central
byrån. I det fall som avses i artikel 9 § 2, n) 
tillämpas artikel 15 § 2. 

§ 7. Överensstämmelsen mellan räkenska
per och verifikationerna granskas av den 
schweiziska regeringen, som avger en 
granskningsrapport till administrativa kom
mitten. 

AVDELNING 111 
SKILJEDOM 

Artikel 12 

Behörighet 

§ I. Tvister mellan medlemsstater om för
dragets tolkning eller tillämpning samt tvister 
mellan medlemsstater och organisationen om 
tolkningen eller tillämpningen av protokollet 
om privilegier och immunitet kan på begäran 
av endera parten underställas en skilje
nämnd. Parterna bestämmer fritt skiljenämn
dens sammansättning och förfarandet inför 
nämnden. 

§ 2. Tvister 
a) mellan trafikföretag, 
b) mellan trafikföretag och trafikanter, 
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c) entre usagers, 
nes de l'application des Regles uniformes 

CIV et des Regles uniformes CIM, s'ils n'ont 
pas ete regles a l'amiable ou soumis a la deci
sion des tribunaux ordinaires, peuvent, par 
accord entre les parties interessecs, etre sou
mis a un tribunal arbitral. Les art.ides 13 a 16 
s'appliquent pour la composition du tribunal 
arbitral et la procedure arbitrale. 

§ 3. Chaque Etat peut, au moment ou il 
signe la Convention ou depose son instru
ment de ratification, d'acceptation, d'appro
bation ou d'adhesion, se reserver le droit de 
ne pas appliquer tout ou partie des disposi
tions du § I et du § 2. 

§ 4. Chaque Etat ayant fait unc reserve en 
application du § 3 peut y renoncer, a tout 
moment, en informant le Gouvernement de
positaire. La renonciation a la reserve pro
duit ses effets un mois apres la da•:e a laquelle 
le Gouvernement depositaire en donne con
naissance aux Etats. 

Article 13 
Compromis. Greffe 

Les parties concluent un compromis speci
fiant en particulier: 

a) l'objet du differend; 
b) la composition du tribunal (:t les delais 

convenus pour la nomination du ou des ar
bitres; 

c) le lieu convenu comme si1!ge du tri
bunal. 

Le compromis doit etre communique a 
l'Office central qui assume les fonctions de 
greffe. 

Article 14 

Arbitres 
§ !. Une liste d'arbitres est etablie et 

tenue ajour par l'Office central. Chaque Etat 
membre peut faire inscrire sur Je, liste d'ar
bitres deux de ses ressortissants :>pecialistes 
du droit international des transports. 

§ 2. Le tribunal arbitral se compose d'un, 
de trois ou de cinq arbitres, conformement au 
compromis. 

Les arbitres sont choisis parrni les per
sonnes figurant sur la liste visee au § I. Tou
tefois, si le compromis prevoit cinq arbitres, 
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c) mellan trafikanter, 
om tillämpningen av de enhetliga rättsreg

lerna CIV och de enhetliga rättsreglerna CIM 
kan, om de inte görs upp i godo eller anhäng
iggörs vid allmän domstol, genom överens
kommelse mellan de berörda parterna under
ställas en skiljenämnd. Artiklarna 13-16 till
lämpas på skiljenämndens sammansättning 
och förfarandet inför nämnden. 

§ 3. När en stat undertecknar fördraget el
ler deponerar sitt instrument angående ratifi
kation, godtagande, godkännande eller an
slutning, får staten förbehålla sig rätten att 
helt eller delvis inte tillämpa bestämmelserna 
i§§ I och 2. 

§ 4. En stat som har gjort förbehåll enligt 
§ 3 kan när som helst återkalla detta genom 
meddelande till depositarieregeringen. Åter
kallelse av förbehåll får verkan en månad ef
ter den dag då depositarieregeringen har läm
nat staterna meddelande om återkallelsen. 

Artikel 13 
Skiljeavtal. Sekretariat 

Parterna sluter ett skiljeavtal, i vilket sär
skilt anges: 

a) tvisteföremålet; 
b) skiljenämndens sammansättning och 

den tid inom vilken skiljeman eller skiljemän 
skall utses; 

c) den plats där skiljenämnden skall anses 
ha sitt säte. 

Skiljeavtalet skall översändas till central
byrån, som fullgör sekretariatsuppgifterna åt 
skiljenämnden. 

Artikel 14 

Skiljemän 

§ I. Centralbyrån skall upprätta en för
teckning över skiljemän och hålla den aktu
ell. Varje medlemsstat får låta föra in i för
teckningen två av sina medborgare som är 
sakkunniga i fråga om internationell trans
porträtt. 

§ 2. En skiljenämnd består allt efter skil
jeavtalet av en, tre eller fem skiljemän. 

Skiljemännen väljs bland de personer som 
finns upptagna i den förteckning som avses i 
§ 1. Om enligt skiljeavtalet fem skiljemän 
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chacune des parties peut choisir un arbitre en 
dehors de la !iste. 

Si le compromis prevoit un arbitre unique, 
celui-ci est choisi d'un commun accord par 
les parties. 

Si le compromis prevoit trois ou cinq ar
bitres, chacune des parties choisit un ou deux 
arbitres, selon le cas; ceux-ci designent d'un 
commun accord le troisieme ou le cinquieme 
arbitre, qui preside le tribunal arbitral. 

En cas de desaccord entre les parties sur la 
designation de l'arbitre unique ou entre les 
arbitres choisis sur celle du troisieme ou du 
cinquieme arbitre, cette designation est faite 
par le directeur general de l'Office central. 

§ 3. L'arbitre unique, le troisieme ou le 
cinquieme arbitre doit etre d'une nationalite 
autre que celle des parties, a moins que 
celles-ci ne soient de meme nationalite. 

L'intervention au litige d'une tierce partie 
demeure sans effet sur la composition du tri
bunal arbitral. 

Article 15 

Procedure. Frais 
§ 1. Le tribunal arbitral decide de la proce

dure å suivre en tenant compte notamment 
des dispositions ci-apres: 

a) il instruit et juge les causes d'apres les 
elements fournis par les parties, sans etre lie, 
lorsqu'il est appele å dire le droit, par les 
interpretations de celles-ci; 

b) il ne peut accorder plus ou autre chose 
que ce qui est demande dans les conclusions 
du demandeur, ni moins que ce que le defen
deur a reconnu comme etant dfi; 

c) la sentence arbitrale, dument motivee, 
est redigee par le tribunal arbitral et notifiee 
aux parties par l'Office central: 

d) sauf disposition contraire de droit im
peratif du lieu ou siege le tribunal arbitral, et 
sous reserve d'accord contraire des parties, 
la sentence arbitrale est definitive. 

§ 2. Les honoraires des arbitres sont fixes 
par le directeur general de l'Office central. 

La sentence arbitrale fixe les frais et de
pens et decide de leur repartition entre les 
parties, ainsi que de celle des honoraires des 
arbitres. 
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skall utses, får dock vardera parten välja en 
skiljeman som inte är upptagen i förteckning
en. 

Om skiljenämnden enligt skiljeavtalet skall 
bestå av en enda skiljeman, utses denne ge
nom överenskommelse mellan parterna. 

Om skiljenämnden enligt skiljeavtalet skall 
bestå av tre eller fem skiljemän, utser vardera 
parten en resp. två skiljemän. Dessa utser 
gemensamt den tredje eller femte skiljeman
nen, som skall vara ordförande i nämnden. 

Om parterna inte kan enas om valet av den 
som ensam skall vara skiljeman eller om de 
av parterna utsedda skiljemännen inte kan 
enas om valet av den tredje eller femte skilje
mannen, utses denne av centralbyråns gene
raldirektör. 

§ 3. En ensam skiljeman och den tredje 
eller femte skiljemannen skall vara av annan 
nationalitet än parterna, såvida inte dessa är 
av samma nationalitet. 

En tredje parts inträde i tvisten inverkar 
inte på skiljenämndens sammansättning. 

Artikel 15 

Förfarande. Kostnader 

§ I Skiljenämnden beslutar vilket förfa
rande som skall följas. varvid särskilt föl
jande föreskrifter beaktas: 

a) nämnden utreder och bedömer tviste
frågan på grundval av det material som par
terna har förebringat men är inte bunden av 
parternas tolkning när den skall avgöra rätts
frågor; 

b) den får inte tillerkänna käranden mera 
eller annat än vad denne slutligen har yrkat 
och inte mindre än vad svaranden har med
gett: 

c) skiljedomen avfattas med tillhörande 
domskäl av skiljenämnden och delges par
terna av centralbyrån: 

d) om inte annat följer av tvingande rätts
regler i den stat där skiljenämnden har sitt 
säte eller av överenskommelse mellan par
terna. får talan inte föras mot skiljedomen. 

§ 2 Skiljemännens arvoden fastställs av 
centralbyråns generaldirektör. 

I skiljedomen skall anges kostnaderna för 
förfarandet samt hur dessa och arvodena till 
skiljemännen skall fördelas mellan parterna. 
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Artic/e 16 

Prescription. F orce executoire 

§ I. La mise en ceuvre de la procedure 
arbitrale a, quant a l'interruption de la pre
scription, le meme effet que celui prevu par le 
droit materiel applicable pour I 'introduction 
de I' action devant le juge ordinarie. 

§ 2. La sentence du tribunal arbitral 
envers des entreprises de transport ou des 
usagers acquiert force executoire dans cha
cun des Etats membres apres I '<:,ccomplisse
ment des formalites prescrites dans l'Etat ou 
l'execution doit avoir lieu. La revision du 
fond de l'affaire n'est pas admise. 

TITRE IV 
DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 17 

Recouvrement des creances impayees entre 
des entrepri.H'.\' de transport 

§ I Les bordereaux de creances. nces de 
transports soumis aux Regles uniformes et 
restees impayees. peuvent etre adresses par 
l'entreprise de transport creanciere a l'Office 
central pour en faciliter le recouvrement; a 
cet effet. il met l'entreprise de transport debi
trice en demeure de regler la sornme due ou 
de fournir les motifs de son refus de payer. 

§ 2 Si l'Office central estime que les motifs 
du refus sont suffisamment fonde:;, il propose 
aux parties de se pourvoir soit de vant le juge 
competent. soit devant le tribunal arbitral 
conformement ä l'article 12. § 2. 

§ 3 Si l'Office central estime que la totalite 
ou une partie de la somme est reellement due, 
il peut, apres avoir eventuellemt::nt consulte 
un expert, declarer que l'entreprise de trans
port debitrice est tenue de verser ä l'Office 
central tout ou partie de la creanc·~; la somme 
ainsi versee doit rester consignee jusqu'a la 
decision definitive sur le fond par le juge 
competent ou par le tribunal arbitral. 

§ 4 Si l'entreprise ne verse pas, dans la 
quinzaine, la somme determinee par l'Office 
central, celui-ci adresse une nouvdle mise en 
demeure, avec indication des consequences 
du refus. 

§ 5 Si cette nouvelle mise en demeure 
reste infructueuse pendant deux mois. l'Of
fice central adresse å l'Etat membre dont re-
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Artikel 16 

Preskription. \lerkstiillighet 

§ I Att skiljeförfarande inleds har i fråga 
om avbrytande av preskription samma ver
kan som enligt tillämplig materiell rätt följer 
av att talan väcks vid allmän domstol. 

§ 2 En skiljedom mot trafikföretag och tra
fikanter är verkställbar i varje medlemsstat, 
så snart de formföreskrifter har uppfyllts som 
gäller i den stat där verkställigheten skall äga 
rum. Ny prövning av själva saken är inte 
tillåten. 

AVDELNING IV 
ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

Artikel 17 

Reglering mellan trafikföretag a1· utestående 
fordringar 

§ I För att underlätta indrivningen av obe
talda fordringar med anledning av sådana be
fordringar för vilka de enhetliga rättsreglerna 
är tillämpliga, kan ett trafikföretag som har 
en sådan fordran anmäla denna hos central
byrån, varefter centralbyrån anmodar det tra
fikföretag mot vilket kravet riktas att omgå
ende betala det fordrade beloppet eller att 
ange skälen för sin vägran att betala. 

§ 2 Om centralbyrån anser att skälen för 
betalningsvägran är tillräckliga. föreslår den 
parterna att vända sig till behörig domstol 
eller till skiljenämnd enligt artikel 12 § 2. 

* 3 Om centralbyrån anser att betalnings
skyldighet föreligger för hela eller en del av 
det fordrade beloppet. kan byrån. i förekom
mande fall efter att ha inhämtat utlåtande av 
en sakkunnig. förklara att det betalningsskyl
diga trafikföretaget skall betala hela eller en 
del av detta till byrån. Det sålunda inbetalda 
beloppet skall hållas nedsatt till dess att 
själva saken har slutligt avgjorts av behörig 
domstol eller av skiljenämnd. 
* 4 Om inte företaget inom två veckor be

talar in det belopp som centralbyrån har be
stämt. skall byrån utfärda en förnyad anmo
dan med angivande av följderna av utebliven 
betalning. 

§ 5 Om den nya anmodan inte har lett till 
betalning inom två månader, skall central
byrån hos den medlcmsstat under vilken fö-
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leve l'entreprise un avis motive l'invitant il 
prendre des mesures et notamment a exa
miner s'il doit maintenir sur la liste des lignes 
celles de cette entreprise. 

§ 6 Si l'Etat membre declare que, malgrc 
Je non-paiement, il maintient l'inscription des 
ligncs de cette entreprise ou s'il laisse sans 
reponse pendant six semaines la communica
tion de J'Oflice central. il est repute, de plein 
droit, garantir le reglement de toutes les 
creances resultant des transports soumis aux 
Regles uniformes. 

Article 18 

Jugements. Saisies. Cautions 

§ I Lorsque les jugements prononces en 
vertu des dispositions de Ja Convention, con
tradictoirement ou par defaut, par Je juge 
competent. sont devenus exccutoires d'apres 
les Iois appliquees parce juge, ils acquierent 
force executoire dans chacun des autres 
Etats membres apres l'accomplissement des 
formalites prescrites dans l'Etat ou J'execu
tion doit avoir lieu. La revision du fond de 
l'affaire n'est pas admise. 

Cette disposition ne s'applique ni aux juge
ments qui ne sont executoires que provisoire
ment, ni aux condamnations il des dom
mages-interets qui seraient prononcees, en 
sus des depens, contre un demandeur en rai
son du rejet de sa demande. 

L'alinea premier s'applique egalement aux 
transactions judiciaires. 

§ 2 Les crcances nees d'un transport sou
mis aux Regles uniformes, au profit d'une 
entreprise de transport sur une autre entre
prise de transport qui ne relcve pas du meme 
Etat membre, ne pcuvent etre saisies qu'en 
vertu d'unjugement rendu par J'autoritejudi
ciaire de l'Etat membre dont releve l'entre
prise titulaire des creances a saisir. 

§ 3 Le materiel roulant du chemin de fcr. 
ainsi que les objets de toute nature servant au 
transport et lui appartenant, tels que conte
neurs, agres de chargement et bäches. ne 
peuvent etre saisis. sur un territoire autre que 
celui de l'Etat membre dont releve le chemin 
de fer proprietaire, qu'en vertu d'un juge
ment rendu par J'autorite judiciaire de cet 
Etat. 
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retaget hör göra en motiverad hemställan om 
åtgärder och särskilt om prövning av frågan 
om företagets linjer alltjämt bör vara införda i 
listorna. 

§ 6 Om medlcmsstaten förklarar att den. 
trots den uteblivmi betalningen. vidhåller att 
företagets linjer skall vara införda i listorna 
eller lämnar centralbyråns hemställan obe
svarad i sex veckor, anses staten därigenom 
ha ställt garanti för betalningen av alla 
skulder med anledning av befordran som är 
underkastad de enhetliga rättsreglerna. 

Artikel 18 

Domar. Kl'llrstad och 11tmät11inu. Stiillande 
m· säkerhet 

§ I Domar som har meddelats enligt detta 
fördrag av en behörig domstol efter parternas 
hörande eller i anledning av ena partens ute
varo och som får verkställas enligt den lag 
som tillämpas av domstolen är verkställbara i 
alla andra medlemsstater, så snart de form
föreskrifter har uppfyllts som gäller i den stat 
där verkställigheten skall äga rum. Ny pröv
ning av själva saken är inte tillåten. 

Denna bestämmelse är inte tillämplig vare 
sig på domar som får verkställas endast in
terimistiskt eller på sådana föreskrifter i do
mar som ålägger käranden att, förutom rätte
gångskostnaderna, betala skadestånd med 
anledning av att hans talan har ogillats. 

Första stycket är tillämpligt också på för
likning som har träffats inför domstol. 

§ 2 Om ett trafikföretag med anledning av 
en befordran, som är underkastad de enhet
liga rättsreglerna, har fått en fordran mot ett 
annat trafikföretag och företagen inte hör un
der samma medlemsstat, får fordringen be
läggas med kvarstad eller utmätas endast på 
grund av ett avgörande av en judiciell myn
dighet i den stat under vilken det företag hör 
vars fordran åtgärden avser. 

§ 3 En järnvägs rullande materiel och alla 
andra föremål som används vid befordran 
och tillhör järnvägen, såsom containrar, Iast
redskap och presenningar, får beläggas med 
kvarstad eller utmätas inom en annan med
Jemsstat än den under vilken järnvägen hör 
endast på grund av en dom av en judiciell 
myndighet i den sistnämnda staten. 
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Les wagons de particuliers ainsi que les 
objets de toute nature servant au transport 
qu 'ils contiennent, appartenant au proprie
taire du wagon, ne peuvent etre saisis, sur un 
territoire autre que celui de l'Etat du domicile 
du proprietaire, qu'en vertu d'un jugement 
rendu par l'autoritejudiciaire de cet Etat. 

§ 4 La caution il fournir pour assurer le 
paiement des depens ne peut etre exigee a 
I' occasion des actions judiciaires fondees sur 
la Convention. 

TITRE V 
MODlflCATION DE LA CONVENCION 

Article 19 

Cnmphence 

§ I Les Etats membres adressent leurs 
propositions de modification de la Conven
tion il l'Otlice central qui les port'~ immedia
tement a la connaissance des Etats membres. 

§ 2 L · Assemblee generale decide sur les 
propositions de modification relatives aux 
dispositions de la Convention non prevues 
aux §§ 3 et 4. 

L 'inscription d'une proposition de modifi
cation a l'ordre du jour d'une session de l'As
semblee generale doit recueillir l'accord d'un 
tiers des Etats membres. 

Saisic d'une proposition de modification. 
l'Assemblee generale peut decider, a la ma
jorite prevue il l'article 6. § 5, qu'une telle 
proposition presente un caracter'~ d'etroite 
connexite avec une ou plusieurs dispositions 
dont la modification entre dans la compe
tence de la Commission de revision confor
mement au § 3. Dans ce cas. l'Assemblee 
generale est habilitee a decider egalement sur 
la modification de cette ou de ces disposi
tions. 

§ 3 Sous reserve des decision~; de l'As
semblee generale prises selon le§ 2. alinea 3. 
la Commission de revision decide sur les pro
positions de modification relatives aux dispo
sitions enumerces ci-aprcs: 

a) Regle.1· un{formes CIV: 
- Article premier. § 3; article 4, § 2; arti

cles 5 (sauf § 2), 6, 9 a 14, 15 lsauf § 6), 16 å 
21, 22. § 3; articles 23 a 25, 37, 43 lsauf§§ 2 
et 4J. 48, 49. 56 a 58, 61: 

- les montants exprimes en unites de 
compte aux articles 30. 31. 38. 40 ct 41, lors
que la modification vise å une majoration de 
ces montants; 
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Privatvagnar och däri befintliga föremål, 
som används vid befordran och tillhör vag
nens innehavare, får beläggas med kvarstad 
eller utmätas inom en annan stat än den där 
innehavaren har sitt hemvist endast på grund 
av ett avgörande av en judiciell myndighet i 
den sistnämnda staten. 

§ 4 Vid talan som grundas på fördraget får 
inte fordras att säkerhet ställs för betalning 
av rättegångskostnader. 

AVDELNING V 
ÄNDRING AV FÖRDRAGET 

Artikel 19 

Behörighet 

§ I Medlemsstaterna översänder sina för
slag till ändring av fördraget till centralbyrån, 
som genast skall underrätta medlemsstaterna 
om förslagen. 

§ 2 Generalförsamlingen beslutar i fråga 
om ändringsförslag som rör de fördragsbe
stämmelser som inte anges i §§ 3 och 4. 

Ett ändringsförslag förs upp på dagord
ningen för ett möte med generalförsamlingen 
endast om minst en tredjedel av medlemssta
terna samtycker till detta. 

När generalförsamlingen behandlar ett 
ändringsförslag. kan den med den majoritet 
som anges i artikel 6 § 5 förklara att förslaget 
har en nära anknytning till en bestämmelse 
eller flera bestämmelser som revisionsutskot
tet enligt § 3 är behörigt att ändra. I ett sådant 
fall får generalförsamlingen besluta om änd
ring också av denna bestämmelse eller dessa 
bestämmelser. 

§ 3 Utom i de fall då generalförsamlingen 
har avgett en förklaring enligt § 2 tredje 
stycket beslutar revisionsutskottet i fråga om 
ändringsförslag som rör följande bestämmel
ser: 

a) de enhetliga rättsreglerna CIV: 
- artiklarna I § 3, artikel 4 § 2. artikel 5 

(utom§ 2). 6. 9-14. 15 (utom§ 6), 16-21, 22 
§ 3, artiklarna 23-25. 37. 43 (utom§§ 2 och 
4). 48. 49, 56-58 och 61. samt 

- de belopp som uttrycks i beräkningsen
heter i artiklarna 30. 31. 38, 40 och 41. när 
ändringen avser en höjning av dessa belopp; 
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b) Regles uniformes CIM: 
- Article premier, § 2; article 3, §§ 2 a 5: 

articles 4. 5. 6 (sauf§ 3). 7. 8. 11a13. 14 (sauf 
§ 7), 15 a 17. 19 (sauf§ 4). 20 (sauf§ 3). 21 a 
24. 25 (sauf § 3), 26 (sauf § 2). '27. 28, §§ 3 et 
6: articles 29. 30 (sauf § 3), 31, 32 (sauf § 3). 
33 (sauf § 5), 34. 38. 39. 41, 45, 46. 47 (sauf 
§ 3J. 48 (dans la mesure ou il ne s'agit que de 
proceder a une adaptation au droit de trans
port international maritime). 52, 53. 59 a 61. 
64. 65: 

- le montant exprime en unites de compte 
a l'article 40, lorsque la modification vise a 
une majoration de ce montant: 

- Reglement concernant le transport inter
national ferroviaire <les wagons de particu
liers (RIP). Annexe Il: 

- Reglement concernant le transport inter
national ferroviaire <les conteneurs (RICo). 
Annexe lll: 

- Reglcment concernant le transport inter
national ferroviaire <les colis express (RIEx), 
Annexe IV. 

§ 4 La Commission d'experts decide sur 
les propositions de modification relatives aux 
dispositions du Reglement concernant le 
transport international ferroviaire <les mar
chandises dangereuses (RID), Annexe I aux 
Regles uniformes CIM. 

Arricle 20 
Dh·isions de /'Assemblee genhale 

§ I Les modifications decidees par I' As
semblee generale sont consignees dans un 
protocole signc par les representants <les 
Etats membres. Ce protocole est soumis a 
ratification. acceptation ou approbation: les 
instruments de ratification. d'acccptation ou 
d'approbation sont deposes le plus töt possi
ble aupres du Gouvernement depositaire. 

§ 2 Lorsque le protocole aura etc ratifie. 
accepte ou approuve par plus <les deux tiers 
<les Etats membres. l'entree en vigueur <les 
decisions a lieu a l'expiration du delai fixe par 
l'Assemblee generale. 

§ 3 L "applieation <les Reglcs uniformes 
CIV et CIM est suspendue des l'entree en 
vigueur <les dccisions. pour le trafic avec et 
entre les Etats membres qui n ·auront pas en
core dcpose Ieur instrument de ratification. 
d'acceptation ou d'approbation un mois 
avant la <late prevue pour cette entree en 
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b) de enhetliga rättsreglerna CIM: 
- artikel I § 2. artikel 3 §§ 2-5. artiklarna 

4. 5, 6 (utom§ 3), 7, 8, 11-13. 14 (utom§ 7). 
15-17. 19 (utom§ 4). 20 (utom§ 3J. 21-24. 
25 (utom§ 3). 26 (utom§ 2). 27. 28 §§ 3 och 
6, artiklarna 29. 30 (utom§ 3). 31. 32 (utom 
§ 3), 33 (utom§ 5). 34. 38. 39, 41, 45, 46, 47 
(utom § 3), 48 (i den mån det enbart är fråga 
om en anpassning till internationell sjötrans
porträtt). 52. 53. 59-61. 64 och 65. 

- det belopp som uttrycks i beräkningsen
heter i artikel 40 när ändringen avser en höj
ning av beloppet, 

- reglementet om internationell järnvägs
befordran av privatvagnar (RIPJ. bilaga Il: 

- reglementet om internationell järnvägs
befordran av containrar (R!Co). bilaga 111: 

- reglementet om internationell järnvägs
befordran av expressgods ( RIEx). bilaga IV. 

§ 4 Fackutskottet beslutar i fråga om för
slag till ändring som rör bestämmelserna i 
reglementet om internationell järnvägsbe
fordran av farligt gods (RID). bilaga I till de 
enhetliga rättsrcglerna CIM. 

Artikel 20 
Beslut m· ge11era((iirsam/i11ge11 

§ I Ändringar som har beslutats av gem:
ralförsamlingen tas upp i ett protokoll, som 
undertecknas av medlemsstaternas företrii
dare. Protokollet skall ratificeras. godtas el
ler godkännas. Instrument om ratifikation. 
godtagande eller godkiinnande deponeras 
snarast möjligt hos depositariercgcringcn. 

§ 2 När protokollet har ratificerats. godta
gits eller godkänts av mer än två tredjedelar 
av medlemsstaterna. triider besluten i kraft 
vid utgången av den frist som generalförsam
lingen bestämmer. 

§ 3 Vid den tidpunkt då besluten träder i 
kraft upphör de enhetliga rättsreglerna CIV 
och CIM att gälla för trafik med och mellan 
de medlemsstater som inte har deponerat in
strument om ratifikation. godtagandc eller 
godkännande senast en månad före ikrafttr~i
dandet. Centralbydn meddelar medlemsstJ-
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vigueur. L 'Otlice central notifie aux Etats 
membres cette suspension; celle-ci prend fin 
a l'expiration d'un mois a compter de la date 
d~ la notification par l'Office central de la 
ratification. l'acceptation ou l'approbation 
desdites decisions par les Etats en cause. 

Cette suspension n'a pas d'effet pour les 
Etats membres qui ont communiquc a l'Of
fice central qu'ils appliquent. sans avoir de
pose leur instrument de ratificatic-n, d'accep
tation ou d'approbation, les modifications de
cidees par l'Assemblee generale. 

Article 21 

Decisions de.1· Commissions 

§ I Les modifications decideö par les 
Commissions sont notifiees par l'Office cen
tral aux Etats membres. 

§ 2. Ces decisions entrent en vigueur pour 
tous les Etats membres le premier jour du 
douzieme mois suivant celui au cours duquel 
l'Office central les a notifiees aux Etats 
membres. sauf objection d'un tiers des Etats 
membres formulee dans les quatre mois a 
compter de la date de la notification .. 

Toutefois. si un Etat membre formule des 
objections contre une dccision de la Commis
sion de revision dans le delai de quatre mois 
et qu'il denonce la Convention au plus tard 
deux mois avant la date prevue pour l'entree 
en vigueur de cette dccision. celli:--ci n'entre 
en vigueur qu'au moment ou la denonciation 
par I' Etat interesse prend effet. 

TITRE VI 
DISPOSITIONS FINALES 

Article 22 

Sir;nature. ratijication. acceptation, appro
bution de la Com·enrion 

~ I La Convention demeure ouverte il 
Berne, aupres du Gouvernement suisse. jus
qu'au 31 decembre 1980, a la signature des 
Etats qui ont ete invites. a la huitieme Confe
rence de revision ordinarie des Conventions 
CIM et CIV. 

~ 2 La Convention est soumlsc a ratifica
tion. acceptation ou approbation; les instru
ments de ratification. d'acceptation ou d'ap
probation sont deposes aupres du Gouverne
ment suisse. gouvernement depositaire. 
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tema denna inskränkning i fördragets giltig
het. Inskränkningen upphör när en månad 
har gått från den dag då centralbyrån har 
meddelat övriga medlemsstater att besluten 
har ratificerats. godtagits eller godkänts av de 
ifrågavarande staterna. 

En sådan inskränkning i fördragets giltig
het uppkommer inte för de medlemsstater 
som. utan att ha deponerat instrument om 
ratifikation. god tagande eller godkännande, 
har meddelat centralbyrån att de tillämpar de 
ändringar som har beslutats av generalför
samlingen. 

Artikel 21 

Beslut ai· utskotten 

s I Centralbyrån underrättar medlemssta
terna om de ändringar som har beslutats av 
utskotten. 

§ 2 Ett sådant beslut träder i kraft för 
samtliga medlemsstater första dagen i tolfte 
månaden efter den månad under vilken cen
tralbyrån har underrättat medlemsstaterna 
om beslutet, om inte minst en tredjedel av 
medlemsstaterna har gjort invändning mot 
beslutet inom fyra månader från dagen för 
underrättelsen. 

Om en medlcmsstat har gjort invändning 
mot revisionsutskottets beslut inom fyramå
nadersfristen och sagt upp fördraget senast 
två månader före den tidpunkt då beslutet 
skulle träda i kraft. träder beslutet i kraft 
först vid den tidpunkt da den berörda statens 
uppsägning får verkan. 

AVDEDi'ING VI 
SLUTBEST ÄMMELSER 

Artikel 22 

Undertecknande. ratificering. godtagande 
eller godkännandl! m· j('irdrar;et. 

~ 1 Fram till den 31 december 1980 är för
draget öppet för undertecknande hos den 
schweiziska regeringen i Bern av de stater 
som har inbjudits till den åttonde ordinarie 
konferensen för revision av fördragen CIM 
och CIV. 

~ 2 Fördraget skall ratificeras. godtas eller 
godkännas. Instrument om ratifikation. god
tagande eller godkännande deponeras hos 
den schweiziska regeringen. som är deposi
tarie. 
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Article 23 

Adhesion il la Com·o1tio11 

~ I Les Etats qui, invitcs a la huitieme 
ConfCrence de revision ordinaire des Con
vcntions CIM et CIV. n'ont pas signc la Con
vention dans le dclai prcvu a l'article 22, § I, 
peuvent cependant notifier leur adhesion a la 
Convention avant sa mise en vigueur. L 'in
strument d'adhcsion est dcposc aupres du 
Gouvernement dcpositaire. 

* 2 Tout Etat qui dcsire adherer a la Con
vention apres sa mise en vigueur adresse au 
Gouvernement dcpositarie une demande et 
une note sur la situation de ses entreprises de 
transport fcrroviaire au regard <les transports 
internationaux. Le Gouvernement dcposi
taire les communique aux Etats membres et a 
l'Office central. 

La demande est. admise de plcin droit six 
mois apres la communication ci-dcssus. sauf 
opposition formulce aupres du Gouverne
ment dcpositaire par cinq Etats mernhres. Le 
Gouvernerncnt dcpositairc en avise l'Etat de
mandcur ainsi que les Etats memhres et J'Of
fice central. Le nouvcl Etat membre se con
forrne sans dclai aux dispositions de l'article 
10. 

En cas d'opposition. le Gouvernement de
positaire soumet la demande d'adhcsion a 
l"Assemblce gencrale qui en ctecide. 

Aprcs le dcpöt de !'instrument d'adhesion, 
celle-ci prend effet le premier jour du deuxi
eme mois suivant cclui au murs duquel l'Of
ficc central a notific aux Etats membres la 
!iste des lignes du nouvel Etat mcmbre. 
* 3 Toutc adhesion i't la Convt'ntion ne 

peut conccrner que la Convention el ses mo
difications alors en vigueur. 

Article 24 

;\tise en 1·ig11e11r de la Com·ention 

~ I. Lorsquc les instruments de ratifica
tion, d'acccptation. d'approbation ou d'adhc
sion ont etc dcposes par quinze Etats. le 
Gouvernement depositaire se met en rapport 
avec les Gouvcrnements interesses en vue dt' 
convcnir de I 'entrct' en vigueur de la Convcn
tion. 
* 2. L'cntn!e en vigueur de la Convention 

entraine l'abrogation dt's Convt'ntions intt'r
nationales concernant le transport par che
mins de fcr dcs marchandises <CIMl ct <les 
voyagcurs et <les hagages (CIVl du 7 fevricr 
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Artikel 23 

Anslutning till fördraget 

§ I De stater som har inbjudits till den åt
tonde ordinarie konferensen för revision av 
fördragen CIM och CIV men som inte har 
undertecknat fördraget inom den frist som 
anges i artikel 22 § I kan emellertid anmäla 
sin anslutning till fördraget innan detta har 
trätt i kraft. Instrument om anslutning skall 
deponeras hos depositarien. 

~ 2 En stat som önskar ansluta sig till för
draget sedan detta har trätt i kraft skall hos 
depositarien göra framställning om detta och 
lämna en redogörelse för sina järn vägstrafik
företags förhållanden med avseende på inter
nationell hefordran. Depositarien skall sända 
framställningen och redogörelsen till med
lcmsstaterna och centralbyrån. 

Om inte invändning har gjorts hos deposi
tarien av fem medlcmsstater. anses framställ
ningen bifallen när sex månader har gått från 
det att de nämnda handlingarna översändes. 
Depositarien skall meddela detta till den stat 
som har gjort framställningen samt till med
lemsstaterna och centralbyrån. Den nya med
lemsstaten skall snarast uppfylla bestämmel
serna i artikel I 0. 

I händelse av invändning skall depositarien 
hänskjuta framställningen till generalförsam
lingen. som beslutar i frågan. 

Sedan ett instrument om anslutning har de
ponerats. fär anslutningen verkan den första 
dagen i andra månaden efter den under vilken 
centralbyrån har tillställt medlemsstaterna 
listan över den nya medlcmsstatens linjer. 
* 3 En sådan anslutning till fördraget kan 

endast avse fördraget med de ändringar som 
iir i kraft vid anslutningen. 

Artikel 2./ 

Jku\fttriidandet m· fiirdraget 

* I. När instrument om ratifikation. godta
gande. godkännande eller anslutning har de
ponerats av femton stater. skall depositarien 
sätta sig i förbindelse med de berörda rege
ringarna i syfte att nå en överenskommelse 
om att siitta fördraget i kraft. 

* 2. Fördragets ikraftträdande innebiir att 
de internationella fördragen den 7 fehruari 
1970 om godsbefordran med järnväg (CIM) 
och om hefordran med järnväg av resande 
och resgods !CIVl samt tilläggskonventionen 
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1970 ainsi que de la Convention additio'nnelle 
a la CIV relative a la responsabilite du che
min de fer pour la mort et les blessures de 
voyageurs du 26 fCvrier 1966. 

Article 25 

Denonciation de la Com·ention 

Tout Etat membre qui desire denoncer la 
Convention en avise le Gouvernement depo
sitaire. La denonciation prend effet le 31 de
cembre de l'annee suivante. 

Artic/e 26 

Fonctions du Go111·ernement depositaire 

Le Gouvernement depositaire avise les 
Etats invites a la huitieme Conforcnce de re
vision ordinaire des Conventions CIM et 
CIV. les autres Etats ayant adhc!re a la Con
vention. ainsi que l'Office central: 

a) des signatures de la Convention. du de
pöt des instruments de ratification, d'accep
tation. d'approbation ou d'adh1~sion et des 
notifications de denonciation: 

b) de la date a laquelle la Convention entre 
en vigueur en application de l'anicle 24; 

cl de depöt des instrument de ratification, 
d'acceptation ou d'approbation des proto
coles vises a l'artide 20. 

Article 27 

Resen-es li la Conl'ention 

Des reserves a la Convention ne sont ad
mises que si elles sont prevues par celle-ci. 

Article 28 

Textes de la Com·ention 

La Convention est conclue c::t signee en 
langue fran~aise. 

Au texte fran~ais sont jointes des traduc
tions officielles en langues allemande, ang
laisc. arabe, italienne et neerlandaise. 

Seul le texte fran~ais fait foi. 

En .fi>i Je quoi. les soussignes d(1ment au
torises par leurs Gouvernemenb respectifs, 
ont signc la presente Convention. 
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den 26 februari 1966 till Cl V om Jarnvägs 
ansvarighet i fall resande dödas eller skadas 
upphör att gälla. 

Artikel 25 

Uppsägning lll' fördraget 

En medlemsstat som önskar säga upp för
draget skall meddela detta till depositarien. 
Uppsägningen träder i kraft den 31 december 
påföljande år. 

Artikel 26 

Depositariens uppg(fter 

Depositarien underrättar de stater som har 
inbjudits till den åttonde ordinarie konferen
sen för revision av fördragen CIM och CIV, 
andra stater som har anslutit sig till fördraget 
samt centralbyrån: 

a) om undertecknande av fördraget, om 
deponering av instrument om ratifikation, 
godtagande, godkännande eller anslutning 
och om meddelande om uppsägning; 

b) om dag då fördraget träder i kraft enligt 
artikel 24: 

c) om deponering av instrument om ratifi
kation, godtagande eller godkännande röran
de de protokoll som avses i artikel 20. 

Artikel 27 

Förbehåll mot fiirdraget 

Förbehåll mot fördraget är tillåtna endast i 
de fall som anges i fördraget. 

Artikel 28 

Fördragstexter 

Fördraget har slutits och undertecknats på 
franska språket. 

Till den franska texten har fogats officiella 
översättningar till tyska. engelska, arabiska, 
italienska och nederländska språken. 

Endast den franska texten har vitsord. 

Till hckriifielse hiirm· har undertecknade, 
av sina regeringar vederbörligen befullmäkti
gade ombud undertecknat detta fördrag. 
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Fait å Berne. le neuf mai mil neuf cent 
quatre-vingt, en un seul exemplaire original 
en langue frarn;aise. qui reste dcpose dans les 
Archives de la ConfCderation suisse. Une co
pic ce1tifiee conforme en scra remise a cha
cun dcs Etats mcmbres. 

3 Riksdagen 1984185. 8sam/. Nr 17 
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Som skedde i Bern den nionde maj 1980 i 
ett enda originalexemplar på franska språket, 
vilket exemplar skall förvaras i Schweiziska 
Edsförbundets arkiv. En med detta exemplar 
överensstämmande, bestyrkt kopia skall 
överlämnas till varje medlemsstat. 
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Protocole 
sur les privileges et immunites de l'Or
ganisation intergouvernementale pour les 
transports internationaux ferroviaires 
(OTIF) 

Article premier 

§ I. Dans le cadre de ses activites offi
cicl\cs. \'Organisation beneficic de l'immu
nite de juridiction et d'execution sauf: 

a) dans la mesure ou l'Organisation aurait 
expresscmcnt renoncc a une telle immunite 
dans un cas particulier; 

bl en cas d'action civile en dommages-in
tcrets. intentce par un tiers. relative a un 
aecident causc par un vehicule automoteur 
ou tout autn: moyen de transport appartenant 
a !'Organisation ou circulant pour son 
compte ou en cas d'infraction a la reglemen
tation de la circulation interessrnt le moyen 
de transport precite; 

cl en cas de demande reconventionclk di
rectement lice a une procedure entamce a 
titre principal par !'Organisation: 

dl en cas de saisie. ordonnce par decision 
judiciaire sur les traitcments. salaires et 
autres emoluments dus par \'Organisation il 
un membre de son personnel. 

§ 2. Les avoirs et biens de l'Organisation. 
quel que soit le lieu ou ils se trou·•ent. bcncfi
cient de l'immunitc a \'cgard de toutc formc 
de requisition. confiscation. sequestre et 
autre forme de saisie ou de contrainte. sauf 
dans la mesure ou le necessitent temporaire
ment la prevention des accident:; mettant en 
cause des vehiculcs automoteurs appartcnant 
a l'Organisation ou circulant pour le compte 
de celle-ci et les enquetes auxquelles peuvent 
donner lieu les dits accidents. 

Toutefois, si une expropriation est ncces
sairc a des fins d'utilite publique, toutes dis
positions appropriees doivent etre prises afin 
d'empecher qu'elle ne constituc u.n obstacle a 
l'exercice des activites de l'Organisation et 
une indemnite prealable. prompte et adc
quate doit etre versee. 
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I Ö1·ersiittning) 

Protokoll 
om privilegier och immunitet för Mellan
statliga organisationen för internationell 
järnvägstrafik (OTIF) 

Artikel I 

~ I. Inom ramen för sin ofticidla verksam
het skall Organisationen åtnjuta immunitet 
mot rättsligt förfarande och verkställighet. 
utom: 

a) i den utsträckning Organisation i ett sär
skilt fall har uttryckligen avstått från sin im
munitet; 

b) i fråga om skadestiindstalan i tvistemål. 
som har viickts av tredje man till följd av en 
olycka som har orsakats av eH motorfordon 
eller ett annat transportmedd som tillhör Or
ganisationen eller har framförts för dess räk
ning. eller i fråga om trafikbrott som har be
gåtts med ett sådant transportmedel: 

c) såvitt gäller ett kvittningsyrkande som 
framställs i direkt samband med ett sådant 
förfarande som har inletts av Organisationen 
för prövning av huvudfordringen: 

d) i hiindelsc av utmiitning eller kvarstad. 
enligt beslut av judiciell myndighet. av lön 
eller någon annan ersättning som Organisa
tionen är skyldig en anställd. 

~ 2. Organisationens egendom och till
gångar skall. var de än finns. åtnjuta immuni
tet mot varje slag av beslag. konfiskation. 
tvångsförvaltning eller annan form av ut
mätning eller tvångsåtgärd. utom i den ut
sträckning detta tillfälligt kan vara nödvän
digt för att förhindra eller utreda olyckor med 
motorfordon som tillhör Organisationen eller 
framförs för dess räkning. 

Om expropnat1on är nödvändig för all
männa iindamål. skall dock lämpliga åtgärder 
vidtas för att förhindra att den utgör ett 
hinder för Organisationen att utöva sin verk
samhet. och skälig ersättning skall utan dröjs
mål betalas ut i förskott. 
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* 3. Chaque Etat membre exonere des im
pöts directs \'Organisation, ses biens et re
venus. pour l'exercice de ses activites offi
cielles. Lorsque des achats ou services d'un 
montant important qui sont strictement 
necessaires pour \'exercice des activites offi
cielles de !'Organisation sont effectues ou uti
lises par \'Organisation et lorsque le prix de 
ces achats ou services comprend des taxes ou 
droits. des dispositions appropriees sont 
prises par les Etats membres, chaque fois 
qu'il est possible, en vue de l'exoneration des 
taxes ou droits de cette nature ou en vue du 
remboursement de leur montant. 

Aucune exoneration n 'est accordee en ce 
qui concerne les impöts et taxes qui ne eon-_ 
stituent que la simple remuneration de ser
vices rendus. 

Les produits importes ou exportes par 
!'Organisation et strictement necessaires 
pour I' exercice de ses activites officielles, 
sont exoneres de tous droits et taxes per~us ä 
l'importation ou ä l'exportation. 

Aucune exoneration n'est accordee, au 
titre de cet article. en ce qui concernc les 
achats et importations de biens ou la fourni
ture de services destines aux besoins propres 
des membres du personnel de \'Organisation. * 4. Les biens acquis ou importes confor
mement au * 3 ne peuvent etre vendus ni 
cedes. ni utilises autrement qu'aux condi
tions fixees par les Etats membres qui ont 
accorde les exonerations. * 5. Les activites officielles de !"Organisa
tion visees par le present Protocole sont les 
activites repondant aux buts definis a l'article 
2 de la Convention. 

Article 2 

* I. L 'Organisation peut recevoir et de
tenir tous fonds. devises, numeraires ou va
leurs mobilieres: elle peut en disposer libre
ment pour tous usages prevus par la Conven
tion et avoir des comptes en n 'importe quelle 
monnaie dans la mesure necessaire pour faire 
face a ses engagements. 

* 2. Pour ses communications officielles et 
le transfer! de tous ses documents, \'Organi
sation beneficie d'un traitement non moins 
favorable que celui accorde par chaque Etat 
membre aux autres organisations internatio
nales comparables. 
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* 3. Varje medlemsstat skall befria Orga
nisationen samt dess egendom och intäkter 
från direkta skatter inom ramen för dess offi
ciella verksamhet. När Organisationen köper 
sådana varor eller anlitar sådana tjänster till 
betydande belopp som är helt nödvändiga för 
dess officiella verksamhet och när skatter el
ler avgifter ingår i priset. skall medlemssta
terna vidta lämpliga åtgärder. då så är möj
ligt, för att befria Organisationen från sådana 
skatter eller avgifter eller till Organisationen 
återbetala motsvarande belopp. 

Befrielse skall inte medges från skatter och 
avgifter som endast utgör ersättning för till
handahållna tjänster. 

Varor som importeras eller exporteras av 
Organisationen och är helt nödvändiga för 
dess officiella verksamhet skall vara befriade 
från alla tullar och avgifter som tas ut vid 
import eller export. 

Befrielse enligt denna artikel skall inte 
medges för köp och import av varor samt 
tillhandahållande av tjänster som är avsedda 
för personligt bruk av Organisationens perso
nal. 

* 4. De varor som har förvärvats eller im
porterats i enlighet med * 3 får inte säljas, 
överlåtas eller användas på andra villkor än 
de som har fastställts av de medlemsstater 
som medgett befrielsen. * 5. Med Organisationens officiella verk
samhet förstås i detta protokoll den verksam
het som svarar mot de ändamål som anges i 
artikel 2 i fördraget. 

Artikel 2 

§ I. Organisationen får ta emot och inneha 
varje slag av medel, valutor, kontanter och 
annan lös egendom; den får fritt disponera 
över sådan egendom för alla de ändamål som 
anges i fördraget samt ha konton i vilken 
valuta som helst i den omfattning som krävs 
för att den skall kunna fullgöra sina åtagan
den. 

~ 2. För sina officiella meddelanden och 
överföring av alla sina handlingar skall Orga
nisationen av varje medlemsstat ges en minst 
lika förmånlig behandling som deri staten ger 
andra jämförbara internationella organisatio
ner. 
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Article 3 

Les representants <les Etats membres 
jouissent. dans l'exercice de ieurs fonctions 
et pour la duree de leurs voyage~ de service. 
des privi!Cges et immunites suivants sur le 
territoire de chaque Etat membre: 

a) immunitc de juridiction. mcmc apres la 
fin de leur mission. pour les actes, y compris 
leurs paroles et ecrits, accomplis par eux 
dans l'excrcice de leurs fonctions: cette im
munite ne joue cependant pas en rns de dom
mages resultant d'un accident cause par un 
vehicule automotcur ou tout autre moyen de 
transport appartenant a un repre,entant d'un 
Etat ou conduit par lui ou en cas d'infraction 
a la rcglcmentation de la circulation interes
sant le moyen de transport precill!; 

b) immunite d'arrestation et de detention 
preventivc, sauf en cas de flagrant de lit; 

cl immunite de saisie de leurs bagages per
sonnels, sauf en cas de flagrant ddit: 

d) inviolabilitc de tous leurs papiers et do
cuments officiels; 

e) exemption pour eux-memcs ct pour 
leurs conjoinls de toute mesure limitanl l'en
tree et de toutes formalites d'enr·~gistrement 
<les ctrangcrs: 

f) memes facilites en ce qui concerne les 
reglementations monetaires ou de change que 
celles accordees aux representants de Gou
vernements etrangers en mission officielle 
temporaire. 

Article 4 

Les membres du personnel de !'Organisa
tion jouissent, dans l'exercice de leurs fonc
tions, <les privileges et immuni11!s suivants 
sur le territoire de chaque Etat mcmbre: 

al immunite de juridiction pour les actes, y 
compris leurs paroles et ecrits. accomplis 
dans l'exercice de lcurs fonctions et dans les 
limites de leurs attributions. mcme apres 
qu'ils ont cesse d'etre au service de !'Organi
sation; cette immunite ne joue cependant pas 
en cas de dommages resultant d'un accident 
cause par un vehicule automoteur ou toul 
autre moyen de transport appartenant a un 
membre du personnel de l'Organisation ou 
conduit par lui ou en cas d'infraction a la 
reglementalion de la circulation ini:eressant le 
moyen de transport precitc; 
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Artikel 3 

Medlemsstalernas företrädare skall niir de 
fullgör sina uppgifter och under sina tjänste
resor åtnjuta privilegier och immunitet enligt 
följande inom varje mcdlemsstats område: 

a) immunitet mot rättsligt förfarande så
vitt avser gärningar. däri inbegripet skriftliga 
och muntliga uttalanden. som de har begått 
vid fullgörandet av sina uppdrag och detta 
även sedan deras uppdrag har slutförts; den
na immunitet skall dock inte gälla vid skada 
till följd av en olycka som har orsakats av ett 
motorfordon eller något annat transportme
del som tillhör eller har framförts av en före
trädare för en medlemsstat och inte heller vid 
trafikbrott som har hegåtts med ett sådant 
transportmedel; 

b) immunitet mot anhållande och häkt
ning. utom då de anträffas på bar gärning med 
brott; 

cl immunitet mot beslag av personligt ba
gage, utom om de anträffas pä bar gärning 
med brott: 

d) okriinkbarhet för alla handlingar och 
dokument som rör deras uppdrag: 

e) undantag för sig själva och deras make 
eller maka från invandringsrestriktioner och 
anmälningsplikt för utlänningar: 

f) samma lättnader med avseende på va
luta- och växlingsrestriktioner som medges 
företrädare för en utländsk regering på ett 
tillfälligt officiellt uppdrag. 

Artikel 4 

Organisationens anställda skall när de full
gör sina uppgifter åtnjuta privilegier och im
munitet enligt följande inom varje medlems
stats område: 

a) immunitet mot rättsligt förfarande så
vitt avser gärningar. däri inbegripet skriftliga 
och muntliga uttalanden. som de har hegått 
vid fullgörandet av sina uppgifter i tjänsten, 
och detta även efter det att anställningen vid 
organisationen har upphört: denna immunitet 
skall dock inte gälla vid skada till följd av en 
olycka som har orsakats av ett motorfordon 
eller något annat transportmedel som tillhör 
eller har framförts av nägon av organisatio
nens anställda och inte heller vid trafikbrott 
som har begåtts med ett sådant transportme
del: 
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b) inviolabilite de tous leurs papiers et do
cuments officiels: 

c) memes exceptions aux dispositions li
mitant !'immigration et reglant l'enregistre
ment des etrangers que cdles generalement 
reconnues aux membres du personnel des or
ganisations internationales: les membres de 
leur famille faisant partie de leur menage 
jouissent des memes facilites: 

d) exoneration de l'impöt national sur le 
revenu, sous rcserve de l'introduction, au 
profit de !'Organisation. d'une imposition in
terne des traitements, salaires et autres emo
luments verses par I 'Organisation: cepen
dant, les Etats membres ont la possibilite de 
tenir compte de ces traitements, salaires et 
emoluments pour le calcul du montant de 
l'impöt il percevoir sur les revenus d'autres 
sources: les Etats membres ne sont pas tenus 
d'appliquer cette exoneration fiscale aux in
demnites et pensions de retraite et rentes de 
survie versces par !'Organisation aux anciens 
membres de son personnel ou il leurs ayants 
droit: 

el en ce qui concerne les reglementations 
de change, memes privileges que ceux gene
ralement reconnus aux membres du person
nel desorganisations internationales: 

f) en periode de crise internationale, 
memes facilites de rapatriement pour eux et 
les membres de leur famille faisant partie de 
leur mcnage que celles generalement recon
nues aux membres du personnel des organi
sations internationales. 

Article 5 

Les experts auxquels !'Organisation fait 
appel. lorsqu'ils exercent <les fonctions 
aupres de !'Organisation ou accomplissent 
<les missions pour cette derniere, jouissent 
des privilcges et immunites suivants. dans la 
mesure ou ceux-ci leur sont necessaires pour 
l'exercice de leurs fonctions, y. compris du
rant les voyages effectues dans l'exercice de 
ces fonctions ou au cours de ces missions: 

a) immunite de juridiction pour les actes, y 
compris leurs paroles et ccrits, accomplis par 
eux dans l'exercice de leurs fonctions: cette 
immunite ne joue cependant pas en cas de 
dommages resultant d'un accident cause par 
un vehicule atitomoteur ou tout autre moyen 
de transport appartenant il un expert ou con
duit par lui ou en cas d'infraction c'l la regle-
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b) okränkbarhet för alla handlingar och 
dokument som rör deras tjänst; 

c) samma undantag från bestämmelser om 
invandringsrestriktioner lv;h anmälningsplikt 
för utlänningar som vaniigen medges interna
tionella organisationers anställda: familje
medlemmar som ingår i hushållet åtnjuter 
samma lättnader: 

d) befrielse från nationell inkomstskatt, 
med förbehåll för införande av intern beskatt
ning till Organisationen. av löner och arvo
den som betalas av Organisationen: med
lemsstaterna har dock rätt att ta hänsyn till 
dessa löner och arvoden när det skattebelopp 
som tas ut på inkomster från andra källor 
skall beräknas; medlemsstaterna är inte skyl
diga att tillämpa denna skattebefrielse på 
pensioner och livräntor som Organisationen 
betalar till sina tidigare anställda eller dessas 
förmånstagare; 

el såvitt avser växling av valuta, samma 
privilegier som vanligen medges internatio
nella organisationers personal: 

f) samma lättnader såvitt avser dem sjiilva 
och familjemedlemmar som tillhör deras hus
håll för repatriering vid internationella kriser 
som vanligen medges anställda vid internatio
nella organisationer. 

Artikel 5 

Sakkunniga, som Organisationen anlitar, 
skall när de utför uppgifter hos Organisatio
nen eller fullgör uppdrag för denna åtnjuta 
följande privilegier och immuniteter i den ut
sträckning som det är nödvändigt för att de 
skall kunna fullgöra sina uppgifter, och detta 
även under resor som företas under fullgö
randet av sådana uppgifter eller utförandet av 
sådana uppdrag: 

a) immunitet mot rättsligt förfarande såvitt 
avser gärningar, däri inbegripet muntliga och 
skriftliga uttalanden, som de har begått vid 
fullgörandet av sina uppgifter eller uppdrag: 
denna immunitet skall dock inte gälla vid ska
da till följd av en olycka som har orsakats av 
ett motorfordon eller något annat transport
medel som tillhör en sakkunnig eller har 
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mentation de la circulation interessant le 
moyen de transport precite: les experts con
tinuent de beneficier de cette immunite meme 
apres la cessation de leurs fonctions aupres 
de l'Organisatio11: 

b) inviolabilite de tous leurs papiers et do
cuments officiels: 

c) facilites de change necessaires au trans
fert de leur remuneration: 

dl memes facilites, en ce qui concerne les 
bagages personnels, que celles ac•:ordees aux 
agents des Gouvcrnements etrangcrs en mis
sion officielle temporaire. 

Article 6 

§ I. Les privileges et immunites prevus 
par ce Protocole sont institues uniquement 
afin d'assurcr, en toutcs circonstances, le 
libre fonctionnement de !'Organisation cl la 
complete indcpendance des personnes aux
quelles ils sont accordes. Les autorites com
petcntes levent toute immunite dans tcms les 
cas ou son maintien est susceptible d'en
traver l'action de lajusticc el ou elle peut etre 
levee sans porter atteinte a la realisation de 
I'objectif pour lequel elle a etc ac·:ordee. 

§ 2. Les autorites competentes selon le § I 
sont: 

- les Etats mcmbrcs. pour leurs represen
tants, 

- le Comite administratif pour le directeur 
general. 

- le directeur general pour les autres 
membres du personnel ainsi que pour les ex
perts auxquels I'Organisaiton fait appel. 

Article 7 
§ 1. Aucune des dispositions de ce Proto

cole ne peut mettrc en cause ),~ droit quc 
possede chaque Etat membre de prendre 
toutes les precautions utiles dans l'interet de 
sa securite publique. 

§ 2. L'Organisation cooperc en tout temps 
avec les autorites compctentes des Etats 
membres en vuc de facilitcr une bonne admi
nistration de la justice, d'assurer le respect 
dcs lois et reglcments des Etats membres 
concernes et d'empechcr tout abus auqucl 
pourraient donner lieu les privileges et immu
nites prcvus dans ce Protocolc. 
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framförts av honom och inte heller vid trafik
brott som har begåtts med ett sådant trans
portmedel: de sakkunniga skall åtnjuta denna 
immunitet även efter det att de har upphört 
att utföra uppgifter för Organisationens räk
ning; 

b) okränkbarhet för alla handlingar och 
dokument som rör deras uppdrag; 

c) de lättnader från växlingsrestriktioner 
som erfordras för överföring av deras arvo
den: 

dl samma lättnader i fråga om deras per
sonliga resgods som medges företrädare för 
en utländsk regering på ett tillfälligt officiellt 
uppdrag. 

Artikel 6 

§ 1. De privilegier och den immunitet som 
anges i detta protokoll har tillkommit uteslu
tande i syfte att säkerställa att Organisatio
nens verksamhet under alla förhållanden 
skall kunna bedrivas utan hinder och att de 
personer som åtnjuter dessa privilegier och 
denna immunitet skall vara helt oberoende. 
De behöriga myndigheterna skall häva varje 
immunitet i alla de fall då den kan hindra 
rättvisans behöriga gång och dä den kan hä
vas utan att det därigenom uppkommer 
hinder mot att de ändamål uppnås för vilka 
den har beviljats. 

§ 2. Behöriga myndigheter enligt § l är: 

- medlemsstaterna, såvitt avser deras fö
. reträdare, 

- administrativa kommitten, såvitt avser 
generaldirektören, 

- generaldirektören, såvitt avser övriga 
anställda samt de sakkunniga som Organisa
tionen anlitar. 

Artikel 7 
§ I. Ingen bestämmelse i detta protokoll 

inskränker en medlcmsstats rätt all vidta alla 
åtgärder som är nödvändiga med hänsyn till 
statens säkerhet. 

§ 2. Organisationen skall alltid samarbeta 
med hehöriga myndigheter i medlemsstaterna 
för all underlätta rättsskipning, för att säker
ställa att lagar och förordningar i de berörda 
medlemsstatcrna iakttas och för att hindra 
missbruk av de privilegier och den immunitet 
som anges i detta protokoll. 
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Article 8 

Aucun Etal membre n'esl tenu d'accorder 
les privileges et immunites mentionnes dans 
ce Protocole 

- a l'article 3. a l'cxception de la lettre d), 
- a l'article 4, a l'exception des lettres al, 

bJ et d), 

- a l'article 5, a l'exception <les lettres a) 
et bl 

a ses propres ressortissants ou aux per
sonnes qui ont lcur residence permanente 
dans cct Etat. 

Artic/e 9 

L 'Organisation peut conclure avec un ou 
plusieurs Etats membres <les accords com
plementaires en vue de l'application <les dis
positions de ce Protocole en ce qui concerne 
cct Etat membre ou ces Etats membres. ainsi 
que d'autres accords en vue d'assurer le bon 
fonctionnement de !'Organisation. 
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Artikel 8 

En mcdlcmsstat är inte skyldig att medge 
de privilegier och den immunitet som avses i 
detta protokoll 

- i artikel 3, med undantag av dJ, 
- i artikel 4, med undantag av al. bl och 

dl. 
- i artikel 5. med undantag av a) och bl 

till sina egna medborgare eller till personer 
som har sitt hemvist i den staten. 

Artikel 9 

Organisationen får sluta tilläggsavtal med 
en eller flera medlemsstater beträffande till
lämpningen av bestämmelserna i detta proto
koll såvitt avser denna medlemsstat eller des
sa medlemsstater ävensom andra avtal för att 
säkerställa att Organisationens verksamhet 
bedrivs på ett effektivt sätt. 
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APPENDICE A 
A LA CONVENTION 
RELATIVE AUX 
TRANSPORTS IN-
TERNATIONAUX 
FERP..OVI AIRES 
(COTIFl DU 9 MAi 
1980 

REGLES UNIFORMES 
CONCERNANT LE CONTRAT DE 

·TRANSPORT INTERNATIONAL FER
ROVIAIRE DES VOY AGEUF:S ET DES 
BAGAGES (CIV) 

TITRE PREMIER 
GENERALITES 

Article premier 

Champ d'application 

§ I. Sous reserve des exceptions prevues 
aux articles 2, 3 et 33, les Regles uniformes 
s'appliquent a tous les transports de voya
geurs et de bagages effectues avec des titres 
de transport internationaux etablis pour un 
parcours empruntant les territoires d'au 
moins deux Etats et comprenant exclusive
ment des lignes inscrites sur la liste prevue 
aux articles 3 et 10 de la Convention. 

Les Regles uniformes s'appliquent egale
ment. en ce qui concerne la respo11sabilite du 
chemin de fer en cas de mort et de blessures 
de voyageurs, aux convoyeurs de:; envois ef
fectues conformement aux Regles. uniformes 
concernant le contrat de transport internatio
nal ferroviaire des marchandises (CIM). 

§ 2. Les tarifs internationaux fixent les re
lations pour lesquelles des titres de transport 
internationaux sont ctelivres. 

§ 3. Dans les Regles uniforme:;, le terme 
« gare » couvre: les gares ferroviaires, les 
ports des services de navigation et tous 
autres etablissements des entrcprises de 
transport, ouverts au public pour l'execution 
du contrat de transport. 
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(Översättning) 

BIHANG A 
TILL FÖRDRAGET 
DEN 9 MAJ 1980 OM 
INTERNATIONELL 
JÄRN V ÄGSTRAFIK 
(COTIF) 

ENHETLIGA RÄTTSREGLER 
FÖR AVTAL OM INTERNATIONELL 
JÄRNV ÄGSBEFORDRAN AV RESAN
DE OCH RESGODS (CIV) 

AVDELNING l 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel I 

Tillämpningsområde 

§ I. Med förbehåll för de undantag som 
anges i artiklarna 2. 3 och 33 är de enhetliga 
rättsreglerna tillämpliga på all befordran av 
resande och resgods som sker med interna
tionella befordringshandlingar som har utfär
dats för en sträcka som berör minst två 
staters områden och som uteslutande omfat
tar linjer som är upptagna på den lista som 
avses i artiklarna 3 och 10 i fördraget. 

Såvitt gäller järnvägens ansvarighet i fall 
då resande dödas eller skadas är de enhetliga 
rättsreglerna också tillämpliga på personer 
som åtföljer sändningar som befordras enligt 
de enhetliga rättsreglerna för avtal om inter
nationell järn vägsbefordran av gods (CIM). 

§ 2. De förbindelser för vilka internatio
nella befordringshandlingar utfärdas anges i 
de internationella tarifferna. 

§ 3. I de enhetliga rättsreglerna omfattar 
uttrycket "station" järnvägsstationer, sjö
fartslinjers hamnar och alla andra inrättning
ar som trafikföretagen har öppnat för allmän
heten i syfte att fullgöra befordringsavtal. 
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Article 2 
Erceptions d11 clwmp d'application 

§ I. Les transports dont la gare de depart 
et la gare de destination sunt situees sur le 
territoire d'un merrie Etat et qui n 'emprun
tent le territoire d'un autre Etat qu 'en transit 
ne sont pas soumis aux Regles uniformes: 

a) si les lignes par lesquelles s'effectue le 
transit sont exclusivement exploitces par un 
chemin de fer de l'Etat de depart ou 

b) si les Etats ou les chemins de fer inte
resses sont convenus de ne pas considerer 
ces transports comme internationaux. 

§ 2. Les transports entre gares de deux 
Etats limitrophcs et les transports entre gares 
de deux Etats en transit par le territoire d'un 
troisieme Etat. si les lignes par lesquelles 
s'effectue le transportsont exclusivement ex
ploitees par un chemin de fer de l'un de ces 
trois Etats et que les lois et reglements d'au
cun de ces Etats ne s'y opposcnt, sont sou
mis au regimc du trafic interieur applicable a 
ce chemin de fer. 

Article 3 

Reserve concernant la responsabilite en cas 
de mort et de blessures de voyage11rs 

§ I. Chaque Etat peut, au moment ou il 
signe la Convention ou depose son instru
ment de ratification, d'acceptation, d'appro
bation ou d'adhesion. se reserver le droit de 
ne pas appliquer aux voyageurs victimes 
d'accidcnts survcnus sur son tcrritoire !'en
semble des dispositions relatives a la respon
sabilite du chemin de fer en cas de mort et de 
blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont 
ses ressortissants · ou des personnes ayant 
leur residence habituelle dans cet Etat. 

§ 2. Chaque Etat ayant fait la reserve ci
dessus peut y renoncer a tout moment en 
informant le Gouverncment depositaire. La 
renonciation a la reserve produit ses effets un 
mois apres la date a laquelle le Gouverne
ment suisse en donne connaissance aux 
Etats. 

Article 4 

Obligation de transporter 

§ 1. Le chemin de fer est tenu d'effectuer, 
aux conditions des Regles uniformes, tout 
transport de voyageurs et de bagages, pourvu 
que: 
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Artikel 2 

Undantag fi"ån tilliimpningsområdet 

§ I. När avrese- och bestämmelsestatio
nerna för en befordrnn ligger på en och sam
ma stats område och en annan stats område 
berörs endast av genomfart, är de enhetliga 
rättsreglerna inte tillämpliga på befordringen 

a) om gcnomfartslinjen trafikeras uteslu
tande av en järnväg med säte i avresestaten, 
eller 

bl om de berörda staterna eller järnvä
garna har enats om att inte betrakta beford
ringen som internationell. 

§ 2. När en befordran sker mellan sta
tioner i två grannstater eller mellan stationer i 
två stater i genomfart över en tredje stats 
område, och dc linjer på vilka befordringen 
utförs uteslutande trafikeras av en järnväg 
med säte i någon av dessa tre stater. tillämpas 
de föreskrifter som gäller för denna järnvägs 
inrikes trafik. om hinder mot detta inte möter 
på grund av lag eller annan författning i någon 
av staterna. 

Artikel 3 

Förbehåll rörande ansvarigheten i fall dåre
sande dödas eller skadas 

§ I. En stat får, när den undertecknar för
draget eller deponerar instrument om ratifi
kation, godtagande, godkännande eller an
slutning, förbehålla sig rätten att. såvitt gäller 
skador i följd av olyckor inom den statens 
område, inte tillämpa samtliga de bestämmel
ser som reglerar järnvägens ansvarighet i fall 
då resande dödas eller skadas, om den resan
de är medborgare i den staten eller har hem
vist där. 

§ 2. En stat som har gjort förbehåll enligt 
§ I får när som helst återta förbehåliet genom 
meddelande till depositarien. Förbehållet 
upphör att gälla en månad från den dag då 
schweiziska regeringen har underrättat med
lemsstaterna om återtagandet. 

Artikel 4 

Befordrin!{sskyldi!{het 

§ I. Järnvägen är skyldig att befordra re
sande och resgods i enlighet med de enhetliga 
rättsreglerna. under förutsättning att 
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a) le voyageur se conformc aux Rcgles 
uniformes, aux dispositions complementaires 
et aux tarifs intcrnationaux ; 

b) le transport soit possible avec le person
nel el les moyens de transport normaux per
mettant de satisfaire les bcsoins regulicrs du 
trafic; 

c) le transport ne soit pas empeche par des 
circonstances quc le chemin de fer ne pcut 
pas evitcr ct auxquelles il ne depend pas de 
lui de remedier. 

§ 2. Lorsque l'autorite competcntc a de
cide que le service sera supprime ou suspcn
d•J en totalite ou en partie, ces mcsures doi
vent etre portees sans delai a la connaissance 
du public et des chemins de fer; ceux-ci en 
informent les chemins de fer des autres Etats 
en vue de leur publication. 

§ 3. Toute infraction commise par le che
min de fer a cet article peut donner lieu a une 
action en reparation du dommage cause. 

Article 5 

Tarifs. Accvrds particuliers 

§ I. Les tarifs internationaux doivent con
tenir toutes les conditions speciales appli
cables au transport. notamment les elements 
necessaires au calcul du prix de transport et 
<les frais accessoires et. le cas echeant, les 
conditions de convcrsion des monnaies. 

Les conditions des tarifs internationaux ne 
peuvent deroger aux Reglcs uniformes que si 
celles-ci le prevoient expressement. 

§ 2. Les tarifs internationaux doivent etre 
appliques a tous aux memes conditions. 

§ 3. Les chemins de fer peuvent conclure 
des accords particuliers comportant des re
ductions de prix ou d'autres avantages, dans 
la mesure ou <les conditions comparablcs 
sont consenties aux voyageurs qui se trou
vent dans des situations comparables. 

Des reductions de prix ou d'autres avan
tages peuvent etrc accordes pour le service 
du chemin de fer. pour le service <les admi
nistrations publiques ou pour des reuvres de 
bienfaisance, d'education et d'instruction. 

La publication des mesures prises en vertu 
du premier et du deuxieme alinea n'est pas 
obligatoire. 
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a) den resande rättar sig efter de enhetliga 
rättsreglcrna, tilläggsbestämmelscrna och de 
internationella tarifferna; 

b) befordringen kan genomföras med den 
personal och de normala transportmedel som 
svarar mot trafikens vanliga behov; 

c) befordringen inte hindras till följd av 
förhållanden som järnvägen inte kan undgå 
och som det inte ankommer på den att avhjäl
pa. 

§ 2. Om en behörig myndighet har före
skrivit att trafiken varaktigt eller tillfälligt 
skall inställas eller inskriinkas. skall allmän
heten och järnvägarna genast underrättas om 
detta. Järnvägarna skall underrätta järnvä
garna i de andra staterna, som i sin tur skall 
offentliggöra föreskriften. 

* 3. Om en järnväg åsidosätter någon be
stämmelse i denna artikel, kan järnvägen för
pliktas att ersätta den skada som uppkommer 
härigenom. 

Artikel 5 

Tar(f.fer. Särskilda ö1•erenskommelser 

* I. I de internationella tarifferna skall tas 
upp alla de särskilda villkor som skall tilläm
pas på befordringen och särskilt ·de uppgifter 
som behövs för beräkning av befordringsav
giften och tilläggsavgifter samt. i förekom
mande fall, villkoren för omräkning till annan 
valuta. 

Villkoren i de internationella tarifferna får 
avvika från de enhetliga rättsreglerna endast 
när dessa uttryckligen medger det. 

§ 2. De internationella tarifferna skall 
tillämpas gentemot alla på lika villkor. 

§ 3. Järnvägarna får träffa särskilda över
enskommelser som medför prisnedsättningar 
eller andra förmåner. i den mån jämförbara 
kategorier av resande erbjuds likvärdiga vill
kor. 

Prisnedsättningar eller andra förmåner får 
medges för järnvägsförvaltningen och den of
fentliga förvaltningen, för välgörande ända
mål och för uppfostrings- eller utbildningsän
damål. 

Åtgärder som har vidtagits med stöd av 
första eller andra stycket behöver inte offent
liggöras. 
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§ 4. La publication dcs tarifs internatio
naux n 'est obligatoire que dans les Etats dont 
les chemins de fer participent a ces tarifs 
comme rcseau de depart ou de destination. 
Ces tarifs et leurs modifications entrent en 
vigueur a la <late indiquee lors de leur publi
cation. Les majorations de prix et autres dis
positions qui auraient pour effet de rendre 
plus rigoureuses les conditions de transport 
prevues par ces tarifs entrent en vigueur au 
plus töt six jours apres leur publication. 

Les modifications apportees aux prix de 
transport et frais accessoires prevus dans les 
tarifs internationaux pour tenir compte des 
tluctuations de change ainsi quc les rectifica
tions d'erreurs manifestes entrent en vigueur 
le lendemain de leur publication. 

§ 5. Dans chaque gare ouverte au trafic 
international. le voyageur peut prendre con
naissance des tarifs internationaux ou de 
leurs extraits indiquant les prix des billets 
internationaux qui y sont en vente ct les taxes 
correspondantes pour les bagages. 

Article 6 

Unite de compte. Cours de eon version 011 

d'acceptation des monnaies 

§ I. L 'unite de compte prcvue par les 
Regles uniformes est le Droit de tirage special 
tel que defini par le Fonds Monetaire Interna
tional. 

La valeur, en Droit de tirage special. de la 
monnaie nationale d'un Etat membre du 
Fonds Monetaire International est calculee 
selon la methode d'evaluation appliquee par 
le Fonds Monetaire International pour ses 
propres operations et transactions. 

§ 2. La valcur, en Droit de tirage special. 
de la monnaie nationale d'un Etat non 
membre du Fonds Monetaire International 
est calculee de la fac;on determinee per cet 
Etat. 

Ce calcul doit exprimer en monnaie natio
nale une valcur reelle aussi proche que pos
sible de celle qui resulterait de l'application 
du§ 1. 

§ 3. Pour un Etat non membre du Fonds 
Monetaire International. dant la lcgislation 
ne permet pas d'appliquer le § 1 ou le § 2, 
l'unite de compte prevue par les Regles uni
formes est consideree comme etant egale a 
trois francs or. 
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§ 4. En internationell tariff behöver of
fentliggöras endast i de stater vilkas järnvä
gar deltar i tariffen som avrese- eller bestäm
melsejärnväg. En tariff och ändringar i denna 
träder i kraft den dag som anges vid offentlig
görandet. Prishöjningar och andra ändringar 
som innebär en skärpning av befordringsvill
koren i tariffen träder dock i kraft tidigast sex 
dagar efter det att de har offentliggjorts. 

Om ändrade växelkurser medför att be
fordringsavgifter eller tilläggsavgifter i en in
ternationell tariff måste ändras eller om rät
telse av ett uppenbart fel i tariffen påkallas. 
träder ändringen eller rättelsen i kraft dagen 
efter den dag då den har offentliggjorts. 

§ 5. På varje station som är upplåten för 
internationell trafik skall den resande kunna 
ta del av internationella tariffer eller utdrag ur 
dessa som anger avgifterna för de internatio
nella biljetter som säljs där och motsvarande 
avgifter för inskrivet resgods. 

Artikel 6 

Beräkningsenhl't. \ialutakurser vid omräk
ning e{(er växling 

§ I. Med beräkningsenheter avses i de en
hetliga rättsreglerna särskilda dragningsrätter 
såsom de definieras av Internationella valuta
fonden. 

Värdet av en stats nationella mynt uttryckt 
i särskilda dragningsrätter skall, för en stat 
som är medlem av Internationella valutafon
den, bestämmas enligt den beräkningsmetod 
som valutafonden tillämpar för sin verksam
het och sina transaktioner. 

§ 2. Värdet av en stats nationella mynt ut
tryckt i särskilda dragningsrätter skall. för en 
stat som inte är medlem av Internationella 
valutafonden, beräknas på det sätt som be
stäms av den staten. 

Denna beräkning skall ge ett realvärde i 
nationellt mynt som så nära som möjligt över
ensstämmer med vad som skulle ha följt av 
en tillämpning av § I. 

§ 3. För en stat som inte är medlem av 
Internationella valutafonden och vars lag inte 
medger att § I eller * 2 tillämpas. anses den 
beräkningsenhet som anges i de enhetliga 
rättsreglerna motsvara tre guldfrancs. 
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Le franc or est defini par 10/31 de gramme 
d'or au titre de 0,900. 

La conversion du franc or doit exprimer en 
monnaie nationale une valeur reelle aussi 
proche que possible de celle qui resulterait de 
l'application du § I. 

§ 4. Les Etats. dans les trois mois qui 
suivent la mise en vigueur de la Convention 
et chaque fois qu'un changement se produit 
dans leur methode de calcul ou dans la valeur 
de leur monnaie nationale par rapport a l'uni
te de compte, communiquent a l'Office cen
tral leur methode de calcul conformement au 
§ 2 ou les resultats de la conver;ion confor
mement au § 3. 

L'Office central notifie ces informations 
aux Etats. 

§ 5. Le chemin de fer doit publier les 
cours auxqucls: 

a) il effectue la conversion des sommes 
exprimees en unites monetaires etrangeres. 
payables en monnaic du pays (cours de con
vcrsion): 

b) il accepte en paiement <les monnaies 
etrangeres (cours d'acceptation). 

Article 7 

Dispositio11s comp/eme11taires 

§ I. Deux ou plusieurs Etats ou deux ou 
plusieurs chemins de fcr pcuvent etablir des 
dispositions complemcntaires pour l'execu
tion des Regles uniformes. Elles ne pcuvcnt 
derogcr aux Regles uniformes que si celles-ci 
le prevoient expressement. 

§ 2. Les dispositions complcmentaires 
sont mises en vigueur ct publiees dans les 
formes prevues par les lois et rcglements de 
chaque Etat. Les dispositions complemen
taires et lcur mise en vigueur sont communi
quees il l'Office central. 

Article 8 
Droit 11atio11al 

§ 1. A defaut de stipulations dans les Rcg
les uniformes. les dispositions complemen
taires et les tarifs internationaux, le droit na
tional est applicable. 

§ 2. On entend par droit national le droit 
de l'Etat oi1 l'ayant droit fait valoir ses droits, 
y compris les regles relatives aux ·;;onflits de 
lois. 
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En guldfranc motsvarar I 0/31 gram guld av 
0,900 finhet. 

Omräkningen av guldfrancs skall ge ett 
realvärde i nationellt mynt som så nära som 
möjligt överensstämmer med vad som skulle 
ha följt av en tillämpning av § I. 

§ 4. Inom tre månader från det att fördra
get har trätt i kraft och varje gång som beräk
ningsmetoden ändras eller värdet av en stats 
mynt uttryckt i beräkningsenheten ändras, 
skall den berörda staten underrätta central
byrån om den beräkningsmetod enligt § 2 
som staten tillämpar resp. resultatet av om
räkningen enligt§ 3. 

Centralbyrån skall delge staterna dessa 
upplysningar. 

§ 5. Järnvägen skall offentliggöra de kur
ser till vilka 

a) den omräknar belopp som är uttryckta i 
utländskt mynt, när de skall betalas i landets 
mynt (omräkningskurs): 

b) den tar emot betalning i utländskt mynt 
(mottagningskurs). 

Artikel 7 

TilliiRRShestämme/ser 

§ I. Två eller flera stater eller två eller fle
ra järnvägar får utfärda tilläggsbcstämmelser 
för tillämpningen av de enhetliga rättsreg
lcrna. En tilläggsbestämmelse får avvika från 
de enhetliga rättsreglcrna endast om det är 
uttryckligen medgivet i dessa. 

§ 2. Tilläggsbestämmelserna sätts i kraft 
och offentliggörs i den ordning som före
skrivs i lag eller annan författning i varje stat. 
Centralbyrån skall underrättas om tilläggs
bestämmelsernas innehåll och ikraftträ
dande. 

Artikel 8 

Nationell riitt 

§ I. Om bestämmelser saknas i de enhet
liga rättsrcglerna, tilläggsbcstämmelscrna 
och de internationella tarifferna, är nationell 
rätt tillämplig. 

§ 2. Med nationell rätt förstås rättsord
ningen - däri inbegripet dess lagvalsreglcr -
i den stat där den berättigade gör sitt anspråk 
gällande. 
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~ 3. Pour l'application des dispositions re
latives a la responsabilite du chemin de ter en 
cas de mort et de blessures de voyageurs, le 
droit national est celui de l'Etat sur le terri
toire duquel l'accidcnt survenu au voyageur 
s'est produit, y compris les regles rclativcs 
aux conflits de lois. 

TITRE Il 
CONTRAT DE TRANSPORT 

Chapitre I 
Transport de voyageurs 

Article 9 

Horaires l'f 111ili.wtio11 dt'.f trains 

§ 1. Le chemin de fer doit porter de ma
niere appropriee l'horaire <les trains a la con
naissance du public. 

~ 2. Les horaircs ou les tarifs doivent indi
quer les restrictions dans l'utilisation de cer
tains trains ou de certaines classes de voi
turc. 

Articlc JO 

ExcJ11sio11 du transport. Admission so/is con
dition 

~ 1. Sont exclues du transport ou peuvent 
en etre cxclues en cours de route: 

a) les personncs en etat d'ivrcsse. cdles 
qui se conduisent d'une maniere inconve
nanle ou qui n 'obscrvent pas les prescrip
tions en vigueur dans chaque Etat: ces per
sonnes n'ont droit au remboursement ni du 
prix de lcur billet, ni du prix qu'elles ont payc 
pour le transport de lcurs bagages; 

b) les personnes qui, en raison d'unc mala
die ou pour d'autres causes, paraitraient de
voir incommoder leurs voisins, a moins 
qu'un compartiment entier n'ait ete reserve 
pour ellcs ou ne puisse etre mis il lcur disposi
tion contrc paiement. Tout1:fois. les per
sonnes tombecs malades en cours de route 
doivent ctre transportees au moins jusqu'it la 
premiere gare ou il est possiblc de leur don
ner les soins neci;:ssaires: le prix du voyage 
leur est rembourse conformement i1 l'articlc 
25. apres deduction de la part affercnte au 
pan:ours eftectue: le cas echeant, il en est Je 
mcme 1:11 ce qui concerne le transport de~ 
bagages. 
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* 3. Vid tillämpningen av bestämmelserna 
om järnvägens ansvarighet i fall då resande 
dödas eller skadas gäller som nationell rätt 
rättsordningen - däri inbegripet dess lagvals
regler - i den stat på vars område den resan
de tillfogades skada. 

AVDELNING Il 
BEFORDRINGSA VT ALET 

Kapitel I 
Befordran av resande 

Artikel 9 

Tidtaheller och tilltriid1• till t1lg 

* I. Järnvägen skall på lämpligt siitt till
kännage tågtidtabellerna för allmänheten. 

* 2. J tidtabellerna eller tarifferna skall 
anges de inskränkningar som kan gälla för 
användningen av vissa tåg eller vissa vagns
klasser. 

Artikel JO 

Fi>rl11st a1· riitt till heJimlran. Bejimlran pä 
1·issa 1·illkor. 

§ 1. Följande personer befordras inti;: eller 
kan avvisas under befordringen: 

a) berusade personer och personer som 
uppför sig anstötligt eller som inte iakttar Je 
bestämmelser som gäller i varje stat: sådana 
personer har varki;:n rätt att få tillbaka biljell
avgiften eller den avgift de kan ha betalat för 
resgodsbefordran; 

b) pasoner som på grund av sjukdom eller 
av någon annan ankdning kan antas knmma 
att förorsaka obehag för med resande. om inte 
en hel kupe har reserverats för dem eller kan 
ställas till deras förfogande mot betalning. 
Personer som har insjuknat under resan skall 
emellertid befordras ätminstone till den när
maste station där det är möjligt att ge dem 
den vård de behöver: befordringsavgiften be
talas tillbaka enligt artikel ~5 med avdrag för 
vad som belöper pti den tillryggalagda 
sträckan: i föri;:komman<le fall giill1:r det
samma för resgodsbdordran. 
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§ 2. Le transport des personnes atteintes 
de maladies contagieuses est regi par les Con
ventions et reglements internationaux ou, a 
defaut. par les lois el reglements de chaque 
Etat. 

Article I I 

Billet.1· 

~ I. Les billets delivres pour un transport 
international doivent porter.ie sigle CIV. A 
titre transitoire, le signe <fest admis. 

§ 2. Les tarifs internationaux ou les ac
cords entre chemins de fer determinent la 
forme et le contenu des billets ainsi que la 
langue et les caracteres dans lcsquels ils doi
vent etre imprimcs et remplis. 

§ 3. Sauf exception prcvue par les tarifs 
internationaux, les billets doivent comporter: 

a) les gares de depart et de destination; 

bJ l'itineraire; si l'emploi de differents iti
ncraircs ou moyens de transport est permis, 
cette faculte <loit etre mentionnee: 

c) la categorie de train et la classe de voi-
ture: 

dJ le prix du transport; 
e) le premier jour de validite: 
O la durce de validite. 
§ 4. Les carnets de coupons dc~livres sur la 

base d'un tarif international constituent un 
·billet unique au sens <les Regles uniformes. 

§ 5. Sauf exception prevue par les tarifs 
internationaux. le billet est cessible s'il n'est 
pas nominatif et si le voyage n'a pas com
mence. 

~ 6. Le voyageur doit s'assurer. a la recep
tion du billet, que celui-ci a ete etabli selon 
ses indications. 

~ 7. La duree de validite des billets et les 
am~ts en cours de route sont rC::glCs par les 
tarifs internationaux. 

Articfr 12 

Droit 1111 transport. \ioyageur sans hillet 1·a

/ah/e 

* I. Des le commcncement du voyage. le 
voyageur doit ctre muni d'un billet valablc: il 
doit le conserver pendant tout le cours du 
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§ 2. För befordran av personer som lider 
av smittsam sjukdom gäller internationella 
fördrag och reglementen eller, när sådana 
saknas, interna bestämmelser i den berörda 
staten. 

Artikel I I 

Biljetter 

§ I. Biljetter som utfärdas för internatio
nell befordran skall vara märkta med förkort
ningen CIV. Övergångsbevis får teck
net <I användas. 

§ 2. I de internationella tarifferna eller ge
nom överenskommelser mellan järnvägar be
stäms biljetternas form och innehåll samt det 
språk och de skrivtecken som skall användas 
när biljetterna trycks och fylls i. 

§ 3. Om inte annat anges i de internatio
nella tarifferna, skall biljetterna innehålla 
uppgift om: 

a) avresestationen och bestämmelsesta
tionen; 

bJ befordringsvägen: om olika vägar eller 
färdmedel rnr väljas, skalJ detta anges; 

c) tågslag och vagnsklass: 

dJ befordringsavgiften: 
eJ första giltighetsdagen: 
n giltighetstiden. 
§ 4. Biljetthäftt:n som utfärdas t:nligt t:n in

ternationell tariff anses vid tillämpning av de 
enhetliga riittsreglerna som en enda hiljett. 
* 5. Om inte annat anges i de internatio

nella tarifferna. får en biljett överlåtas. om 
dt:n inte är utställd pä en namngiven person 
och resan inte har börjat. 

§ 6. När den resande tar emot biljetten. 
skall han förvissa sig om att den stämmt:r 
överens med de uppgifter som han har läm
nat. 

§ 7. Om biljettens giltighetstid och om up
pehåll under rt:san gäller bestämmelser i de 
internationella tarifferna. 

Artikel 12 

Rätt till lll'.fvrdran. Resande som inte liar 
,.;i/tig hi/jett. 

~ I. Den resande skall fr[m resans bör:ian 
vara försedd med en giltig biljett. som han 
skall bevara under hela resan. På begäran 
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voyage et. s'il en est requis. le presenter a 
tout agent du chemin de fer chargc du con
tröle et le rendre a la fin du voyage. Les tarifs 
internationaux peuvent prevoir <les excep
tions. 

§ 2. Les billets ayant subi une modifica
tion illicite ne sont pas valables et sont retires 
par les agents du chemin de fcr charges du 
contröle. 

* 3. Le voyageur qui ne peut presenth un 
billet valable doit payer, outre le prix du 
transport. une surtaxe calculee conformc
ment aux prescriptions applicables par le 
chemin de fer qui exige le paiemcnt de la 
surtaxe. 

* 4. Le voyagcur qui rcfuse le paiemcnt 
immediat du prix du transport ou de la sur
taxc pcut ctre exclu du transport. Le voya
geur exclu ne peut exiger que ses bagages 
soient mis a sa disposition a une gare autre 
que la gare de destination. 

Article 13 

Reduction de prix pour les enfants 

~ I. Jusqu'a J'[1ge de cinq ans rcvolus. les 
enfants pour lesquels il n 'est pas reclame une 
placc distincte sont transportes gratuitement 
et sans billet. * 2. Les enfants åges de plus de cinq ans 
jusqu'a dix ans revolus et les enfants plus 
jcunes pour lesquels une place distincte est 
reclamee sont transportcs a des prix reduits. 
Ceux-ci ne peuvent exceder la moitie des prix 
per\US pour les billets d'adultes, sauf en ce 
qui concernc les supplements per\US pour 
l'utilisation de certains trains ou de certaines 
voitures. sans prcjudice de l'arrondissement 
des sommes effectue conformement aux pre
scriptions applicables par le chemin de fer 
emetteur du billet. 

Cette reduction n' est pas obligatoirement 
applicable aux prix des billets qui en com
portent deja une autre par rapport au prix 
normal du billet simple. 

* 3. Toutefois. les tarifs internationaux 
peuvent prcvoir des limites d'äge differentes 
de celles des §* I ct 2. dans la mesure ou ces 
limitt:s ne sont infrrieures ni a quafre ans 
revolus. en cc qui concerne la grat~itc de 
transport visee au § I. ni a dix ans rcvolus 
dans le cas d'application des prix reduits 
vises au § 2. 
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skall biljetten visas upp för och vid resans 
slut överlämnas till järnvägstjänsteman som 
utför biljettkontroll. I de internationella tarif
ferna kan undantag medges från vad som nu 
har sagts. 

§ 2. En biljett som har ändrats obehörigen 
är ogiltig och skall tas om hand av den järn

. vägstjänsteman som utför biljettkontroll. 

§ 3. En resande som inte kan visa upp en 
giltig biljett skall förutom befordringsavgiften 
betala ett tillägg, som beräknas enligt tillämp
liga föreskrifter för den järnväg som kräver 
betalningen av tillägget. 

§ 4. En resande som vägrar att genast be
tala befordringsavgiften eller tillägget förlorar 
rätten till befordran. Om den resande förlorar 
rätten till befordran. kan han inte kräva att 
hans resgods ställs till hans förfogande på 
någon annan station än bestämmelsesta
tionen. 

Artikel 13 

Prisncdsiittning för barn 

§ I. Barn under fem år befordras utan av
gift och biljett, om inte en särskild plats be
gärs för barnet. 

§ 2. Barn mellan fem och tio år samt barn 
under fem år, för vilka en särskild plats be
gärs, befordras till nedsatt avgift. Denna av
gift får inte överstiga hälften av avgiften för 
vuxna. utom när det är fråga om tilläggsavgift 
för färd med vissa tåg eller i vissa vagnar och 
om sådan avrundning av belopp som sker 
enligt tillämpliga föreskrifter för den järnväg 
som utfärdar biljetten. 

Denna prisnedsättning behöver inte tilläm
pas på biljettavgifter som redan är nedsatta i 
förhållande till den ordinarie avgiften för en
kel biljett. 

~ 3. 1 de internationella tarifferna får dock 
föreskrivas andra åldersgränser än de som 
anges i §§ I och 2, i den mån maximiåldern 
inte sätts lägre än fyra år för avgiftsfri beford
ran enligt § I och tio år för nedsättning enligt 
§2. 
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Article 14 

Occupation des places 

* I. L · occupation, I 'attribution et la reser
vation des places dans les trains sont reglees 
par les prescriptions applicables par le che
min de fer. 

~ 2. Dans les conditions fixees par les ta
rifs internationaux. le voyageur peut utiliser 
une place d'une classe supcrieun: ou un train 
d'une categorie de prix superieure a celles 
mentionnees sur le billet ou faire modifier 
l'itincrairc. 

Article 15 

lntroduction de coli.1· d main et d'animaux 
dans les 1'oit11res 

* I. Le voyageur peut prendre gratuite
ment avec lui dans les voitures des objets 
faciles å porter (colis å main). 

Chaque voyageur ne dispose pour ses colis 
å main que de l'espace situe au-dessus el en 
dessous de la place qu'il occupe, ou d'un 
autre espace correspondant lorsque les voi
tures sont d'un type special, notamment lors
qu'elles comportent une soute a bagages. 

* 2. Ne peuvent etre introduits dans les 
voitures: 

a) les matieres et objets exclus du trans
port comme bagages en vertu de l'article 
18e). sauf exception prcvue par les disposi
tions complementaires ou les tarifs; 

bl les ohjets de nature å gener ou å incom
moder les voyageurs ou a causer un dom
mage: 

c) les objets que les prescriptions des 
douanes ou d 'autres autorites administratives 
ne permettent pas d'introduire dans les voi
tures: 

dl les animaux vivants, sauf exception 
prcvue par les dispositions complcmentaires 
ou ks tarifs. 
* 3. Les tarifs internationaux p~uvent prc

voir a quelles conditions les objet;; introduits 
dans les voitures en contravention aux ** I 
ct 2 bl sont neanmoins transportes comme 
colis a main ou comme bagages. 
* 4. Le chemin de fer a le drnit de s'as

surcr. en prcscnce du voyageur. de la nature 
des objcts introduits dans les voitures, en cas 
de prcsomption grave de contravention au 
* 2 a), b) et dl. S'il n'est pas possible d'iden-

Artikel 14 

Rätt till plats 
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§ I. I fråga om markering, anvisning och 
förbeställning av platser i tåg gäller de före
skrifter som tillämpas av den berörda järnvä
gen. 

§ 2. På de villkor som fastställs i de inter
nationella tarifferna får en resande utnyttja 
plats i en högre vagnsklass eller i tåg i en hög
re prisklass än som anges i biljetten eller låta 
ändra färdvägen. 

Artikel 15 

Rätt att medföra handresgods och djur i per
SOlll'agnar 

§ I. Den resande får i en personvagn av
giftsfritt ta med sig föremål som lätt kan bäras 
(handresgods). 

För sitt handresgods får den resande bara 
ta i anspråk utrymmet ovanför och under sin 
sittplats, eller annat motsvarande utrymme i 
vagnar av särskild typ, t. ex. vagnar som är 
försedda med bagagerum. 

§ 2. Det är förbjudet att i en personvagn ta 
med: 

al ämnen eller föremål som enligt artikel 
18 inte får befordras som inskrivet resgods, 
om inte undantag medges i tilläggsbestäm
melser eller tariffer. 

b) föremål som kan medföra obehag eller 
besvär för de resande eller kan orsaka skada, 

c) föremål som enligt föreskrift av tull
myndigheter eller andra förvaltningsmyn
digheter inte får medföras i personvagn, 

d) levande djur, om inte undantag medges 
i tilläggsbestämmelser eller tariffer. 

§ 3. I de internationella tarifferna kan fö
reskrivas på vilka villkor föremål som har 
medförts i en personvagn i strid med § I eller 
§ 2 b) ändå befordras som handresgods eller 
som inskrivet resgods. 

§ 4. Vid grundad misstanke om överträ
delse av § 2 a), b) eller d) får järnvägen i den 
resandes närvaro förvissa sig om beskaffen
heten av föremål som har medförts i person
vagnen. Om det inte kan fastställas vilken 
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tifier le voyageur qui a pris avec lui les objets 
soumis a verification. le chemin de fer effec
tue celle-ci en prescnce de deux temoins 
etrangers au chemin de fcr. ! 

§ 5. La surveillance <les objets et <les' ani
maux que le voyageur prend avec lui dans la 
voiture lui incombe, sauf quand il ne peut 
l'exercer du fait qu'il se trouve dans une voi
ture du type special vise au § I. 

§ 6. Le voyageur est responsable de tout 
dommage cause par les objets ou les animaux 
qu'il prend avec lui dans la voiture, a moins 
qu'i\ ne prouve que le dommage a ete cause 
par une faute du chcmin de fer, par une faute 
d'un tiers ou par des circonstances que le 
voyageur ne pouvait pas eviter et aux conse
quences desquelles il ne pouvait pas obvier. 

Cette disposition n'affecte pas la responsa
bilite qui peut incomber au chemin de fer en 
vertu de I' article 26. 

Article 16 

Correspondance manquee. Suppression de 
trains 

§ I. Lorsque par suite du retard d'un train 
la correspondance avec un autre train es~ 

manquee ou lorsqu'un train est supprime sur 
tout ou partie de son parcours et que le voya
geur veut continuer son voyage, le chemin de 
fcr doit acheminer le voyageur avec ses colis 
a main et ses bagages, dans la mesure du· 
possible et sans aucune surtaxe, par un train 
se dirigeant vers la meme gare de destination, 
par la meme ligne ou par une autre ligne 
relevant des chemins de fer participant a 
l'itineraire de transport primitif. de fac;on a 
permettre au voyageur d 'arriver a destination 
avec le moindre retard. 

§ 2 .. Le chemin de fer doit, s'il y a lieu, 
certifier sur le billet que la correspondance a 
ete manquee ou le train supprime, prolonger 
la validite du billet dans la mesure necessaire 
et le rendre valable pour le nouvel itineraire. 
pour une classe superieure ou pour un train 
d'une categorie de prix superieure. Toute
fois. les tarifs ou les horaires peuvent exclure 
l'utilisation de certains trains. 
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resande som har medfört det föremål som 
skall undersökas. får järnvägen utföra under
sökningen i närvaro av två vittnen som inte är 
knutna till järnvägen. 

§ 5. Det åligger den resande att ha uppsikt 
över föremål och djur som han medför i en 
personvagn utom när han är ur stånd att ut
öva sådan uppsikt till följd av att han färdas i 
en vagn av sådan särskild typ som avses i § I. 

§ 6. Den resande är ansvarig för skada 
som orsakas av föremål eller djur som han 
medför i en personvagn, om han inte visar att 
skadan beror på fel eller försummelse från 
järnvägens eller tredje mans sida eller på nå
gon omständighet som den resande inte kun
de undgå eller förebygga följderna av. 

Denna bestämmelse inverkar inte på järn
vägens ansvarighet enligt artikel 26. 

Artikel 16 

Utebliven tåganslutning. Tåginställelse 

§ I. Om anslutning till ett annat tåg inte 
har kommit till stånd på grund av att ett tåg 
har försenats eller har ställts in på hela eller 
del av dess färdsträcka. skall järnvägen, om 
den resande vill fortsätta resan, i den mån 
detta är möjligt befordra honom samt hans 
handresgods och inskrivna resgods vidare 
utan tilläggsavgift. Befordringen skall ske 
med ett annat tåg, som går mot samma be
stämmelsestation på samma linje eller på en 
annan linje som trafikeras av någon av de 
järnvägar som deltar i trafiken på den ur
sprungliga befordringsvägen och som gör det 
möjligt för den resande att nå sitt resmål med 
minsta försening. 

§ 2. Järnvågen skall i förekommande fall 
anteckna den uteblivna anslutningen eller 
tåginställelsen på biljetten, förlänga biljettens 
giltighetstid om det behövs och gora den gil
tig för den nya resvägen. för en högre vagns
klass eller för tåg i en högre prisklass. I tariff 
eller tidtabell kan dock anges att vissa tåg 
inte får användas. 
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Chapitre Il 
Transport de bagages 

Article 17 

Objets admis 

§ I. Sont admis au transport commc ba
gages les objets affectcs il des buts de voyage 
contcnus dans des malles. pani1!rs, valises, 
sacs de voyage et autres emballages de ce 
genre, ainsi que les emballages eux-mcmes. 

§ 2. Les tarifs internationaux peuvent ad
mcttre sous certaines conditions, comme ba
gages, des animaux et des objcts non vises au 
§ I, notamment des vehicules automobiles 
accompagnes remis au transport avec ou sans 
remorque. 

§ 3. Les tarifs ou les horaires peuvent ex
clure ou limiter le transport de bagages dans 
certains trains ou certaines categories de 
trains. 

Article 18 

Objets exclus 
Sont cxclus du transport comme bagages: 
a) les objets dont le transport est interdit, 

ne ffJt-ce quc sur l'un des territoires il par
courir par les bagages; 

b) les objets dont le transport est rcservc å. 
)'administration des postes, ne ffn-ce que sur 
l'un de territoires a parcourir par les bagages; 

c) les marchandises destinee:; au com
merce; 

d) les objcts cncombrants ou d'une masse 
excessive; 

e) les maticres ct objets dangereux, no
tamment les armes chargees. les matieres et 
objets explosibles ou intlammables, les ma
tieres comburantes. toxiques. radioactives 
ou corrosives ainsi que les mati·~res repug
nantes ou infectieuscs; les tarifs internatio
naux peuvent admettre sous condition, 
comme bagages. certains de ces matieres et 
objets. 

Article 19 

Enregistrement et transport des bagages 

§I. L'enregistrementdesbagagcsn'alieu 
que sur la presentation des billets valables au 
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Kapitel Il 
Befordran av inskrivet resgods 

Artikel 17 

Föremål som befordras 

§ I. Som inskrivet resgods befordras före
mål, som är avsedda för reseändamål och 
som förvaras i koffert, korg, väska, färdsäck 
eller någon annan sådan förpackning, samt 
själva förpackningen. 

§ 2. I de internationella tarifferna kan un
der särskilda villkor medges befordran som 
inskrivet resgods av djur och av föremål som 
inte avses under § I, såsom av motorfordon 
med eller utan släpvagn som är åtföljda av 
förare. 

§ 3. I tarifferna eller tidtabellerna kan 
anges undantag eller inskränkning i fråga om 
befordran av inskrivet resgods med vissa tåg 
eller tågslag. 

Artikel 18 

Föremål som inte befordras 

Som inskrivet resgods befordras inte: 
a) föremål vars befordran är förbjuden. 

även om detta är fallet endast inom ett av de 
områden genom vilka befordringen skulle ha 
ägt rum; 

bJ föremål vars befordran är förbehållen 
postverket, även om detta är fallet endast 
inom ett av de områden genom vilka beford
ringen skulle ha ägt rum; 

c) handelsvaror; 

d) föremål som är skrymmande eller har 
hög vikt; 

e) farliga ämnen eller föremål. sasom lad
dade skjutvapcn, explosiva eller lättantändli
ga ämnen eller föremål. självantändliga, gif
tiga, radioaktiva eller frätande ämnen, samt 
ämnen som är vämjeliga eller smittofarliga: i 
de internationella tarifferna kan befordran 
som inskrivet resgods av vissa av de nämnda 
ämnena och föremålen medges på särskilda 
villkor. 

Artikel 19 

lnskrin1ing a1· resgods och bejimlran a1· det
ta 

§ I. Inskrivning av resgods sker endast 
mot företeende av en biljett som gäller minst 
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moins jusqu'a la destination des bagages et 
pour l'itineraire mentionne sur les billets. 

Si le billet est valable pour plusieurs itine
raires. ou si le lieu de destination est desservi 
par plusieurs gares. le voyageur doit indiquer 
exactement l'itineraire a suivre ou la gare 
pour laquelle l'enregistrement doit avoir lieu. 
Le chemin de fer ne repond pas des conse
quences de l'inobservation de cette disposi
tion par le voyageur. 

§ 2. Si les tarifs le prevoient, le voyageur 
peut, pendant la duree de validite du billet, 
faire enregistrer des bagages pour le parcours 
total ou pour des fractions quelconques de ·ce 
parcours. 

§ 3. Les tarifs determinent si et dans 
quelles conditions des bagages peuvent etre 
admis au transport sans presentation de bil
lets ou pour un itineraire autre que celui men
tionne sur le billet presente. Lorsque les ta
rifs prevoient que des bagages peuvent etre 
admis au transport sans presentation de bil
lets, les dispositions des Regles uniformes 
fixant les droits et obligations du veyageur 
relatifs a ses bagages s'appliquent par analo
gie a l'expediteur de bagages. 

§ 4. Le prix du transport des bagages doit 
etre payc lors de l'enregistrement. 

§ 5. Pour le surplus, les formalites d'enre
gistrement des bagages sont determinees par 
les prcscriptions en vigeur a la gare chargee 
de l'enregistrement. 

§ 6. Le voyageur peut indiquer, confor
mement aux prescriptions en vigueur a la 
gare chargee de l'enregistrement, le train par 
lequel ses bagages doivent etre expedies. Si 
le voyageur n'use pas de cette faculte, l'ache
minement a lieu par le premier train appro
prie. 

Si les bagages doivent etre transbordes 
dans une gare de correspondance, le trans
port doit avoir lieu par le premier train assu
rant le transport rcgulier de bagages. 

L'acheminement des bagages ne peut avoir 
lieu dans les conditions indiquees ci-dessus 
que si les formalites exigces au depart ou en 
cours de routc par les douanes ou d'autres 
autorites administratives ne s'y opposent 
pas. 
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till resgodsets bestämmelsestation och endast 
för den väg som anges på biljetten. 

Om biljetten gäller för flera vägar eller om 
flera stationer kan komma i fråga på bestäm
melseorten, skall den resande noggrant ange 
befordringsvägen eller den station till vilken 
resgodset skall inskrivas. Järnvägen svarar 
inte för följderna av att den resande inte iakt
tar denna föreskrift. 

§ 2. Om det medges i tarifferna, får den 
resande under biljettens giltighetstid låta in
skriva resgods antingen för hela sträckan el
ler för vilken del som helst av sträckan. 

§ 3. I tarifferna anges om och på vilka vill
kor som resgods tas emot till befordran utan 
att biljett företes eller för någon annan sträc
ka än som anges i den företedda biljetten. Om 
det i tarifferna medges att resgods tas emot 
till befordran utan att biljett företes, har vad 
som föreskrivs i de enhetliga rättsreglerna om 
de resandes rättigheter och skyldigheter i frå
ga om resgodset motsvarande tillämpning på 
avsändaren av resgodset. 

§ 4. Resgodsavgiften skall erläggas vid in
skrivningen. 

§ 5. I övrigt tillämpas vid inskrivningen av 
resgods de bestämmelser som gäller på den 
station där inskrivningen äger rum. 

§ 6. Den resande får. i enlighet med de 
bestämmelser som gäller på den station där 
inskrivningen äger rum. ange med vilket tåg 
hans resgods skall sändas. Om han inte ut
nyttjar denna rätt, befordras resgodset med 
första lämpliga tåg. 

Om resgodset måste lastas om vid en an- · 
slutningsstation, skall befordringen fortsätta 
med nästa resgodsförande tåg. 

Vad som har sagts ovan om befordran av 
resgods är tillämpligt endast om hinder inte 
möter med hänsyn till de åtgärder som tull
myndigheter eller andra förvaltningsmyn
digheter kräver före eller under befordringen. 
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Article 20 
Bulletin de bagages 

§ I. Lors de l'enregistrement des bagages, 
il est delivre un bulletin au voyageur. 

§ 2. Les bulletins de bagages delivres 
pour un transport international doivent 
porter le sigle CIV. A titre transitoire, le 
signe er est admis. 

§ 3. Les tarif internationaux ou les ac
cords entre chemins de fer determinent la 
forme et le contenu des bulletins de bagages, 
ainsi que la langue et les caracteres dans les
quels ils doivent etre imprimes et remplis. 

§ 4. Sauf exception prevue par les tarifs 
internationaux, les bulletins doivent com
porter: 

a) les gares de de part et de destination; 

b) l'itineraire; 
c) le jour de la remise et le train par lequel 

les bagages doivent etre expedits; 
d) le nombre des voyageurs; 
e) le nombre et la masse des colis; 
O le ,prix du transport et les autres frais. 
§ 5. Le voyageur doit s'assurer, a la re

ception du bulletin de bagages, que celui-ci a 
ete etabli selon ses indications. 

Article 21 

Etat, conditionnement, emballage et mar
q1wge des bagages 

§ I. Les colis dont l'etat ou le condition
nement est defectueux ou I' emballage insuffi
sant ou qui presentent des signes manifestes 
d'avaries peuvent etre refuscs par le chemin 
de fer. Si neanmoins celui-ci les accepte, il 
peut apporter une mention appropriee sur le 
bulletin de bagages. L 'acceptation par le 
voyageur du bulletin de bagages portant une 
telle mention est consideree comme preuve 
que le voyageur a reconnu l'exactitude de 
cette mention. 

§ 2. Le voyageur doit indiquer sur chaque 
colis, en un endroit bien visible, dans des 
conditions de fixite suffisantes. d'une ma
niere claire et de fa~on indelebile ne permet
tant aucune confusion : 

a) son nom et son adresse. 
b) la gare el le pays de destination. 

Artikel 20 

Resgodsbel'is 
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§ I. När resgods skrivs in, skall ett res
godsbevis lämnas till den resande. 

§ 2. Ett resgodsbevis som utfärdas för in
ternationell befordran skall vara märkt med 
förkortningen CIV. Övergångsvis får tecknet 
er användas. 

§ 3. I de internationella tarifferna eller ge
nom överenskommelser mellan järnvägar be
stäms resgodsbevisens form och innehåll 
samt det språk och de skrivtecken som skall 
användas när bevisen trycks och fylls i. 

§ 4. Om inte annat anges i de internatio
nella tarifferna, skall ett resgodsbevis inne
hålla uppgift om: 

a) inlämningsstationen och bestämmelse
stationen; 

b) befordringsvägen; 
c) inlämningsdagen och det tåg med vilket 

resgodset skall befordras; 
d) antal resande; 
e) antal kollin och deras vikt; 
0 resgodsavgiften och andra kostnader. 
§ 5. När den resande tar emot resgods

beviset, skall han förvissa sig om att det 
stämmer överens med de uppgifter som han 
har lämnat. 

Artikel 21 

Resgodsets tillstånd. bt•skaffenhet, förpack
ning och märkning 

§ I. Järnvägen kan vägra att ta emot res
gods, vars tillstånd eller beskaffenhet är otill
fredsställande eller som är otillräckligt för
packat eller visar tydliga tecken på att vara 
skadat. Om järnvägen ändå tar emot resgod
set, får järnvägen anteckna förhållandet på 
resgodsbeviset. Om en resande tar emot ett 

· resgodsbevis med en sådan anteckning, anses 
detta som bevis för att han har erkänt anteck
ningens riktighet. 

§ 2. Den resande skall på varje kolli på väl 
synlig plats ange följande uppgifter på ett sätt 
som är tillräckligt hållbart, som är tydligt och 
outplånligt och som utesluter varje förväx
ling: 

a) sitt namn och sin adress, 
b) bestämmelsestationen och bestämmel

selandet. 
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Les indications perimees doivent etre ren
dues illisibles ou enlevees par le voyageur. 

Le chemin de fer peut refuser les colis ne 
portant pas les indications prescriles. 

Artic/e 22 

Responsabilite du l'oyageur. Verification. 
Surtaxe 

.§ 1. Le voyageur est responsable de 
toutes les consequences de l'inobservation 
<les articles 17, 18 et 21, § 2. 

§ 2. Le chemin de fcr a le droit, en cas· de 
presomptio~ grave de contravention, de veri
fier si le contenu <les bagages repond aux 
prescriptions lors..:iue les lois et reglements de 
l'Etat ott la verification doit avoir lieu ne 
l'interdisent pas. Le voyageur doit etre invite 
a assistera la verification. S'il ne se presente 
pas ou s'il ne peut etre atteint, la verification 
doit se faire en presence de deux temoins 
etrangers au chemin de fer. 

§ 3. Si une infraction est constatee, le 
voyageur doit payer les frais occasionnes par 
la verification. 

En cas d'infraction aux articles 17 et 18, le 
chemin de fer peut percevoir une surtaxe 
fixee par les tarifs internationaux, sans preju
dice du paiment de la difference du prix de 
transport et d'une indemnite pour le dom
mage eventuel. 

Article 23 

Lhn1ison 
§ I. La livraison des bagages a lieu contre 

remise du bulletin de bagages el, le cas 
echeant. contre paiement des frais qui grev
en! l'envoi. Le chemin de fer ale droit. sans y 
etre tenu, de verifier si le detenteur du bulle
tin a qualite pour prendre livraison. 

§ 2. Sont assimiles a la livraison au deten
tei.Jr du bulletin, lorsqu'ils sont effectues con
formement aux prescriptions·en vigueur a la 
gare chargee de la livraison: 

al la remise des bagages aux autorites de 
douane ou d'octroi dans leurs locaux d'expe
dition ou dans leurs entrepöts, lorsque ceux
ci ne se trouvent pas sous la garde du chemin 
de fer: 

bl le fait de confier des animaux vivants a 
un tiers. 
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Den resande skall göra oläslig eller avlägs
na en märkning som inte längre är aktuell. 

Järnvägen kan vägra att ta emot kollin som 
saknar föreskriven märkning. 

Artikel 22 

Resandens ansvarighet. Undersökning. Till
/äggsavgifter 

§ I. Den resande är ansvarig för alla följ
der av att bestämmelserna i artiklarna 17 och 
18 samt artikel 21 § 2 inte har iakttagits. 

§ 2. Järnvägen får undersöka om resgod
sets innehåll är i överensstämmelse med vad 
som har föreskrivits, om det finns grundad 
anledning att misstänka en överträdelse och 
undersökningen inte är förbjuden enligt be
stämmelserna i den stat där undersökningen 
avses äga rum. Den resande skall anmodas 
att närvara vid undersökningen. Om han inte 
infinner sig eller inte kan nås. skall undersök
ningen göras i närvaro av två vittnen som inte 
är knutna till järnvägen. 

§ 3. Om det visar sig att gällande föreskrif
ter har överträtts, är d!!n resande skyldig att 
betala kostnaderna för undersökningen. 

Vid överträdelse av artiklarna 17 och 18 får 
järnvägen ta ut en tilläggsavgift som bestäms 
i de internationella tarifferna, utan att detta 
inverkar på järnvägens rätt till betalning av 
vad som fattas av den befordringsavgift som 
rätteligen skulle ha utgått eller på rätten till 
ersättning för eventuell skada. 

Artikel 23 

Utlämning 

§ I. Inskrivet resgods lämnas ut mot att 
resgodsbeviset lämnas tillbaka och att. i före
kommande fall, den avgift som belöper på 
sändningen betalas. Järnvägen är berättigad 
men inte skyldig att pröva, om innehavaren 
av resgodsbeviset har rätt att få ut resgodset. 

§ 2. Med utlämning till resgodsbevisets in
nehavare jämställs överlämnande i enlighet 
med de föreskrifter som gäller på den station 
där utlämning skall ske 

a) av resgodset till en myndighet som har 
hand om frågor om tullar eller andra införsel
avgifter i en sådan tjänste- eller lagerlokal 
som används av myndigheten och som inte 
står under järnvägens uppsikt: 

b) av levande djur till tredje man för förva
ring. 
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§ 3. Le detenteur du bulletin peut de
mander au service de livraison de la gare de 
destination la livraison des bagages aussitöt 
que s'est ecoule, apres l'arrivee du train par 
lequel les bagages devaient etre transportes, 
le temps necessaire pour la mise ~1 disposition 
ainsi que, le cas echeant, pour l'accomplisse
ment <les formalites exigees par les douanes 
ou d'autres autorites administratives. 

§ 4. A defaut de remise du bulletin, le che
min de fer n'est tenu de livrer les bagages 
qu'a celui qui justifie de son droit; si cette 
justification semble insuffisante, le chemin de 
fer peut exigcr unc caution. 

§ 5. Les bagages sont livresa la gare pour 
laquelle ils ont ete enregistres. Toutefois, a la 
demande du detenteur du bulletin faite en 
temps utile, si les circonstances It: permettent 
et si les prescriptions des douanes ou 
d'autres autorites admini.stratives ne s'y op
posent pas, les bagages peuvcn1 etre rcstitues 
å la gare de depart ou livres a un·~ gare inter
mediaire contre remise du bulletin de bagages 
et, en outre, si les tarifs f"exi~;ent, contre 
presentation du billet. 

§ 6. Le detenteur du bulletin auquel les 
bagages nc sont pas livres conformement au 
§ 3 peut exiger la constatation, sur le bulletin, 
du jour et de f'heure auxquels ila demande la 
livraison. 

§ 7. S'il en est requis par l'ay:i.nt droit, le 
chemin de fer doit proccder en sa presence å 
la verification des bagages, en vue de con
stater un dommage allegue. L'ayant droit 
peut refuser la reception des bagages, si le 
chemin de fer ne donne pas suite a sa de
mande. 

§ 8. Pour le surplus, la livrai:;on des ba
gages est elTectuee conformement aux pre
scriptions en vigueur a la gare chargee de la 
livraison. 

Chapitre III 
Dispositions communes au transport de voya
geurs et de bagages 

Article 24 

Accomplissement des formalites administra
tives 

Le voyageur doit se conform~r aux pre
scriptions des douanes ou d'autres autorites 
administratives, tant en ce qui concerne sa 
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§ 3. När det tåg med vilket resgodset 
borde ha befordrats har kommit fram. kan 
innehavaren av resgodsbeviset begära att res
godset lämnas ut på be~tämmelscstationens 
utlämningsställe, så snart den tid har gått som 
behövs för att resgodset skall kunna hållas 
tillgängligt och, i förekommande fall, behand
las av tullmyndigheter eller andra förvalt
ningsmyndighcter. 

§ 4. Om inte resgodsbeviset lämnas tillba
ka, behöver järnvägen inte lämna ut resgod
set till någon annan än den som bevisar att 
han har rätt till godset. Om bevisningen före
faller otillräcklig, får järnvägen fordra att 'sä
kerhet ställs. 

§ 5. Resgodset skall lämnas ut på den sta
tion till vilken det har skrivits in. Om inneha
varen av resgodsbeviset i god tid begär det, 
om förhållandena medger det och om inte 
tullmyndigheters eller andra förvaltnings
myndigheters föreskrifter lägger hinder i vä
gen, får resgodset lämnas tillbaka på inläm
ningsstationen eller lämnas ut på en station 
under vägen mot att resgodsbeviset lämnas 
tillbaka och att, om detta föreskrivs i tarif
ferna, biljetten visas upp. 

§ 6. Om innehavaren av resgodsbeviset 
inte har fått resgodset utlämnat till sig enligt 
§ 3, har han rätt att på resgodsbeviset få teck
nat intyg om den dag och det klockslag då 
han begärde utlämning. 

§ 7. Järnvägen är skyldig att på begäran av 
den berättigade i hans närvaro undersöka res
godset för att fastställa om en påstådd skada 
föreligger. Den berättigade får vägra att ta 
emot resgodset. om järnvägen inte efterkom
mer hans begäran. 

§ 8. I övrigt sker utlämningen av resgodset 
enligt de bestämmelser som gäller på utläm
ningsstationen. 

Kapitel III 
Gemensamma bestämmelser för befordran av 
resande och befordran av inskrh·et resgods 

Artikel 24 

Fullgörande a1· .förl'(1ftning.1myndi1:heta.1 fö
reskrijier 

Den resande är skyldig att följa de före
skrifter som meddelas av tullmyndigheter el
ler andra förvaltningsmyndigheter såväl i frå-
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pcrsonne el les animaux qu'il prend avec lui 
que la visile de ses colis a main el bagages. Il 
doil assisler å cettc vi si le. sauf cxccplion pre
vuc par les lois cl rcglcmcnls de chaquc Etat.. 
Le chemin de fer n'est pas rcsponsable, a 
l'egard du voyageur, du dommage resultant 
du fait que le voyageur ne tient pas compte de 
ces obligations. 

Article 25 

Rembo11rsement, restiflltion et paiement s11p
plhnentaire 

§ I. Le prix de transport est rembourse en 
totalite ou en partie, lorsque: 

a) le billcl n 'a pas ele ulilise ou ra ele 
parliellcmcnl; 

b) par suile du manque de place, le billet a 
ete utilise dans unc classe ou un train d'une 
categorie de prix inferieure a celles mcntion
nees sur le billet; 

c) les bagages ont ete retires å la gare de 
depart ou livresa une gare intermediaire. 

§ 2. Les tarifs internationaux fixen! les 
pieces et attestations a produire a l'appui de 
la demande de remboursement, les montants 
a rembourscr, ainsi que les taxes a en de
duire. 

Dans des cas determines, ces tarifs peu
vent exclure le remboursement du prix de 
transport ou le subordonner a certaines con
ditions. 

§ 3. Toute demande de remboursement 
fondee sur les paragraphes precedents et l'ar
ticle 10, § I, b) est irrecevable si elle n'a pas 
ete presentee au chemin de fer dans les six 
mois. Le delai commencc a courir, pour les 
billets, du jour suivant l'expiration de leur 
validite et, pour les bulletins de bagages. du 
jour de leur emission. 

§ 4. En cas d'application irreguliere d'un 
tarif ou d'erreur dans le calcul ou la percep
tion du prix de transport et d'autres frais, le 
trop-pen;u n'est restitue par le chemin de fer 
ou le moins-per~u verse a celui-ci que si la 
differencc exccde I unite de compte par billet 
ou par bulletin de bagages. 

§ 5. Pour le calcul du trop-per~u ou du 
moins-per~u. il convient d'appliquer le cours 
du change officicl du jour ou le prix de trans-
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ga om hans person och de djur han har med 
sig som i fråga om undersökning av hans 
handresgods och inskrivna resgods. Han 
skall närvara vid en sådan undersökning, om 
inte undantag medges i de tillämpliga natio
nella bestämmelserna. Järnvägen är inte an
svarig gentemot den resande för skada som 
uppkommer till följd av att den resande inte 
fullgör dessa skyldigheter. 

Artikel 25 

Återbetalning och tilläggsbetalning 

§ I. Befordringsavgiften skall betalas till
baka helt eller delvis. om 

a) biljetten inte har utnyttjats eller bara har 
utnyttjats delvis: 

b) biljetten på grund av platsbrist har ut
nyttjats i en lägre vagnsklass eller för ett tåg i 
en lägre prisklass än vad som anges i biljet
ten; 

c) inskrivet resgods har tagits tillbaka på 
inlämningsstationen eller lämnats ut på en 
station under vägen. 

§ 2. I de internationella tarifferna bestäms 
vilka handlingar och intyg som skall företes 
till stöd för en begäran om återbetalning, 
vilka belopp som skall betalas tillbaka och de 
avgifter som skall dras av. 

För särskilt angivna fall kan i tarifferna 
föreskrivas att befordringsavgiften inte skall 
betalas tillbaka eller betalas tillbaka endast 
på vissa villkor. 

§ 3. Rätten till återbetalning enligt §§ I 
och 2 eller enligt artikel 10 § I b) går förlorad. 
om krav inte har framställts hos järnvägen 
inom sex månader. Denna frist räknas. i fråga 
om biljetter. från dagen efter den dag då bil
jettens giltighetstid gick ut och. i fråga om 
resgodsbevis, från den dag då beviset utfär
dades. 

§ 4. Om en tariff har tillämpats oriktigt el
ler något fel har gjorts när en befordringsav
gift eller något annat belopp har beräknats 
eller uppburits. skall järnvägen inte betala 
tillbaka vad som har betalats för mycket eller 
kräva vad som har betalats för litet, om skill
naden inte överstiger en beräkningsenhet för 
varje biljett eller resgodsbevis. 

§ 5. När ett belopp för återbetalning eller 
tilläggsbetalning beräknas. bör den officiella 
växelkurs tillämpas som gällde den dag då 
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port a ete pen;u. Si le paiement 1:n est effec
tue dans une monnaie autre que la monnaie 
de perception, le cours applicable est celui du 
jour ou ce paiement a lieu. 

§ 6. Dans tous les cas non prc:vus par cet 
article et å dffaut d'accords entre les chemins 
de fer. les prescriptions en vigueur dans 
l'Etat de depart sont applicables. 

TITRE III 
RESPONSABILITE 

Chapitre I 
Responsabilite du chemin de fer en cas de mort 
et de blessures de voyageurs 

Artide 26 
Fondement de la responsabilite 

§ I. Le chemin de fer est responsable du 
dommage resultant de la mort, dt:s blessures 
ou de toute autre atteinte å l'integrite physi
que ou mentalc d'un voyageur causees par un 
accident en relation avec l'exploitation ferro
viaire survenu pendant que le voyageur se
journe dans les vehicules. qu'il y entre ou 
qui'il en sort. 

Le chemin de fer est, en outre. responsable 
du dommage resultant de la perte totale ou 
partielle ou de l'avarie des objets que le voya
geur victime d'un tel accident av.ait, soit sur 
lui. soit avec lui comme colis a main, y com
pris les animaux. 

§ 2. Le chemin de fer est decharge de 
cette responsabilite: 

a) si l'accident a ete cause par des circon
stances exterieures å I' exploitation que le 
chemin de fer. en depit de la diligence requise · 
d'apres les particularites de l'espece. ne pou
vait pas eviter et aux consequences des
quelles il ne pouvait pas obvier; 

b) en tout ou en partie. dans la mesure ou 
l'accident est du å une faute du voyageur ou a 
un comportement de celui-ci qui n'est pas 
conforme a la conduite normale des voya
geurs; 

c) si l'accident est du au comportement 
d'un tiers que le chemin de fer. en depit de la 
diligence requise d'apres les particularitcs de 
l'espece. ne pouvait pas eviter et aux cor.se
quences duquel il ne pouvait pas obvier: si la 
responsabilite du chemin de fer n ·est pas ex
clue de ce fait, il repond pour le tout dans les 
limites des Regles uniformes et :;ans preju-
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befordringsavgiften togs ut. Om beloppet be
talas i något annat myntslag än det i vilket 
avgiften togs ut. tillämpas kursen för den dag 
då betalningen sker. 

§ 6. I de fall som inte avses i denna artikel 
och inte omfattas av någon överenskommelse 
mellan järnvägarna tillämpas avresestatens 
bestämmelser. 

AVDELNING III 
ANSVARIGHET 

Kapitel I 
Järnvägens ansvarighet i fall då re5ande dödas 
eller skadas 

Artikel 26 

Förutsättningarna för an.n'.ariglzet 

§ I. Järnvägen är ansvarig för skada som 
uppkommer till följd av att resande dödas 
eller tillfogas kroppsskada eller annars ut
sätts för kroppsligt eller själsligt men genom 
en olyckshändelse som har samband med 
järnvägsdriften och som inträffar medan den 
resande uppehåller sig i ett järnvägsfordon 
eller stiger på eller av ett sådant fordon. 

Järnvägen är dessutom ansvarig för full
ständig eller partiell förlust av eller skada på 
ett föremål som en resande som skadas ge
nom en sådan olyckshändelse bar på sig eller 
hade med sig som handresgods, däri inbegri
pet djur. 

§ 2. Järnvägen är fri från denna ansvarig
het, 

a) om olyckshändelsen har orsakats av 
omständigheter som inte kan hänföras till 
själva järn vägsdriften och som järnvägen inte 
hade kunnat undgå eller förebygga följdern.a 
av. även om den hade iakttagit den omsorg 
som förhållandena hade påkallat: 

b) helt eller delvis. i den utsträckning som 
olyckshändelsen beror på fel eller försum
melse av den resande eller på ett beteende av 
denne som avviker från resandes normala be
teende; 

c) om olyckshändelsen beror på ett sådant 
beteende av tredje man som järnvägen inte 
hade kunnat undgå eller förebygga följderna 
av, även om den hade iakttagit den omsorg 
som förhållandena hade påkallat: är enligt 
vad som nu har sagts ansvarighet för järnvä
gen inte utesluten. svarar järnvägen för hela 
skadan inom de gränser som anges i de enhet- . 
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dice de son rccours cventuel contre le ticrs. 

§ 3. Les Regles uniformes n'affectent pas 
la responsabilite qui peut incomber au che
min de fer pour les cas non prevus au § I. 

§ 4. Le chemin de fer responsable au sens 
de ce chapitrc est celui qui. d'apres la !iste 
des ligncs prevue aux articles 3 ct 10 de la 
Convention, exploite la ligne sur laquellc 
l'accident s'est produit. Si d'apres cette !iste. 
il y a coexploitation par deux chemins de fer. 
chacun d'eux est responsable. 

Article 27 

Dommages-interet.1· en cas dc mort 

§ I. En cas de mort du voyageur. les dom
mages-interets comprennent: 

al les frais necessaires consecutifs au 
deces, notammcnt ceux du transport du 
corps. d'inhumation et d'incineration; 

b) si la mort n'est pas survenue immcdia
tcment, les.dommages-interets prevus a l'ar
ticle 28. 

§ 2. Si. par la mort du voyageur. dcs per
sonnes envers lesquelles ·il avait ou aurait eu 
å l'avenir une obligation alimentaire. en vertu 
de la loi. sont privees de leur soutien, il y a 
egalement lieu de les indemniser de cctte 
perte. L 'action en dommages-interets dcs 
pcrsonncs dont le voyageur assumait l'entrc
tien sans y etre tenu par la loi reste soumise 
au droit national. 

Articlc 28 

Dommages-imerets cn ca.1· de b/essurcs 

En cas de blcssures ou de toute autre at
teinte å l'integritc physique ou mentale du 
voyageur. les dommages-interets compren
nent: 

a) les frais necessaires, notamment ceux 
de traitement et de transport: 

b) la reparation du prejudice cause. soit 
par l'incapacite de travail totale ou partiellc, 
soi_t par l'accroissemcnt dcs besoins. 
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liga rättsreglcrna men utan inskränkning i den 
rätt till återkrav som jLirnviigen kan ha mot 
tredje man. 

§ 3. De enhetliga rättsrcglerna inverkar 
inte på den ansvarighet som kan åvilajiirnvä
gen i andra fall än de som avses i § I. 

§ 4. Med ansvarig järnväg förstås i detta 
kapitel den jiirnväg som. enligt den lista över 
linjer som avses i artiklarna 3 nch I 0 i själva 
fördraget. trafikerar den linje pä vilken 
olyckshändelsen intriiffade. Om det enligt 
denna lista föreligger samtrafik av t våjärnvä
gar. är var och en av dessa j~irnvägar ansva
rig. 

Artikel 27 

Ersiit111i11g Fid diid.1:fi1/I 

§ I. Om en resande dödas, skall ersätt
ningen omfatta: 

a) de nödvändiga kostnader som föranleds 
av dödsfallet. särskilt kostnaderna för trans
port av kvarlevorna, begravning och eldbe
gängelsc: 

bl om döden inte har inträffat omedelbart. 
de ersättningspostcr som anges i artikel 28. 

§ 2. Om genom den resandes död någon. 
mot vilken den döde var eller i framtiden 
skulle ha blivit underhållsskyldig enligt lag. 
kommer att berövas sitt underhäll. skall er
sättning också lämnas för denna förlust. I 
fråga om ersättningskrav av någon som den 
resande har åtagit sig att underht1lla utan att 
vara förpliktad till det enligt lag, skall natio
nell rätt tilliimpas. 

Artikel :!8 

Ersii1tnit1R rid 111111an per.1011skada 

Om en resande tillfogas kroppsskada eller 
annars utsätts för kroppsligt eller själsligt 
men. skall ersättningen täcka: 

a) nödvändiga kostnader. särskilt kostna
der för vård och transport: 

b) inkomstförlust till följd av förlorad eller 
nedsatt arbetsförmåga och ökning av lev
nadskostnaderna. 
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Article 29 
Reparation d'autres prejudices 

Le droit national determine si et dans 
quelle mesure le chemin de fer doit verser <les 
dommages-intcrcts pour <les prejudices 
autres que ceux prevus aux artides 27 et 28, 
notamment les prejudices moral et physique 
(pretium doloris) et esthetique. 

Article 30 

Forme el limitatioi1 des dommages-interets 
en cas de mor/ et de blessures 

§ 1. Les dommages-interets prevus aux 
articles 27' § 2 et 28 b) doivent etre alloues 
sous forme de capital. Toutefois, si le droit 
national permet l'allocation d'une rente, ils 
sont alloues sous cette forme lor~.que le voya
geur lese ou les ayants droit vises a l'article 
27, § 2, le demandent. 

§ 2. Le montant des dommages-interets a 
allouer en vertu du § 1 est determine selon le 
droit national. Toutcfois, pour l'application 
<les Regles uniformes, il est fix·:! une limite 
maximale de 70000 unites de compte en capi
tal ou en rente annuelle correspondant a ce 
capital. pour chaque voyageur, dans le cas ou 
le droit national prcvoit une limite maximale 
d'un montant inferieur. 

Article 31 

Limitation des dommages-interet.1· en cas de 
perte 011 d'avarie d'objets 

Lorsque le chemin de fer est responsable 
en vertu de l'article 26, § 1, 2c alinea, il doit 
reparer le dommage jusqu'a concurrence de 
700 unites de compte pour chaque voyageur. 

Article 32 
lnterdiction de limiter la respon.wbilite 

Les dispositions tarifaires et cdles des ac
cords particuliers conclus entre I•! chemin de 
fer et le voyageur, qui tendent a exonerer 
d'avance. totalcment ou partiellement, le 
chemin de fer de sa responsabilite en cas de 
mort et de blessures de voyageurs. ou qui ont 
pour cffet de renverser le fardeau de la 
prcuve incombant au chemin de fer, ou qui 
etablissent <les limites inferieures a celles 
fixees aux articles 30, § 2 et 31. sont nulles de 
plein droit. Toutefois, cette nullit~ n'entraine 
pas celle du contrat de transport. 
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Artikel 29 

Ersättning för andra skador 

Enligt nationell rätt avgörs om och i vilken 
mån järnvägen är skyldig att betala ersättning 
för andra skador än sådana som avses i artik
larna 27 och 28, särskilt för själsligt lidande, 
sveda och värk samt förändring av utseendet. 

Artikel 30 

Ersättningens form och begränsning vid 
dödsfall eller annan personskada 

§ I. Ersättning som avses i artiklarna 27 § 
2 och i artikel 28 b) skall utges som engångs
belopp. Ersättningen skall dock utgå som liv
ränta, om den nationella rätten tillåter det 
och den resande som har lidit skadan eller 
den rättsinnepavare som avses i artikel 27 § 2 
begär det. 

§ 2. Storleken av den ersättning som skall 
utges enligt § 1 bestäms enligt nationell rätt. 
Vid tillämpning av de enhetliga rättsreglerna 
gäller dock en begränsning av engångsbelopp 
eller av livränta som svarar mot ett sådant 
belopp till 70000 beräkningscnheter per re
sande, om det i den nationella rätten före
skrivs begränsning till ett lägre belopp. 

Artikel 31 

Begränsning m· ersättningen l'id förlust av 
föremål eller sakskada 

Om järnvägen är ansvarig enligt artikel 
26 § I andra stycket, skall den ersätta den 
uppkomna skadan intill ett belopp om 700 
beräkningsenheter per resande. 

Artikel 32 

Förbud mot inskränkning a1• ansvarigheten 

Sådana bestämmelser i tarifferna eller i sär
skilda överenskommelser mellan järnvägen 
och den resande som syftar till att i förväg 
helt eller delvis befria järnvägen från dess 
ansvarighet i de fall då resande dödas eller 
skadas eller till att kasta om den bevisbörda 
som åvilar järnvägen eller till att fastställa 
lägre gränser för ersättningens storlek än de 
som föreskrivs i artikel 30 § 2 och artikd 31 
är ogiltiga. Denna ogiltighet medför dock inte 
att befordringsavtalet blir ogiltigt. 
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Article 33 
Transports mixtes 

§ I. Sous reserve du § 2, les dispositions 
relatives il la responsabilite du chemin de fer 
en cas de mort et de blessures de voyageurs 
ne sont pas applicables aux dommages sur
venus pendant le transport sur des lignes non 
ferroviaires inscrites sur la !iste <les lignes 
prevue aux articles 3 et 10 de la Convention. 

* 2. Toutefois, lorsque les vehicules ferro
viaires sont transportes par ferry-boat, les 
dispositions relatives il la responsabilite du 
chemin de fer en cas de mort et de blessures 
de voyageurs sont applicablcs aux dommages 
vises il J'article 26, § I, causes par un acci
dent en relation avec I'exploitation ferro
viaire survenu pendant que le voyageur se
journe dans lesdits vehiculcs, qu'il y entre ou 
qu'il en sort. 

Pour l'application de l'alinea ci-dessus, on 
entend par «Etat sur le territoire duquel l'ac
cident survenu au voyageur s'est produit», 
l'Etat dont le ferry-boat bat le pavillon. 

§ 3. Lorsque, par suite de circonstances 
exceptionnelles, le chemin de fer se trouve 
dans !'obligation d'interrompre provisoire
mcnt son exploitation et transporte ou fait 
transporter les voyageurs par un autre moyen 
de transport, il est responsable d'apres le 
droit afferent il ce moyen de transport. Nean
moins, l'article 18 de la Convention et les 
articles 8, 48 it 53 et 55 des Regles uniformcs 
demeurent applicables. 

Chapitre Il 
Responsabilite du chemin de fer pour les ba
gages 

Article 34 

Responsabilite collectii·e des chemins de fer 

§ I. Le chemin de fer qui a accepte des 
bagages au transport en delivrant un bulletin 
de bagages est responsable de l'execution du 
transport sur le parcours total jusqu'il la liv
raison. 

§ 2. Chaque chemin de fer subsequent, 
par le fait mcme de la prise en eharge des 
bagages, participe au contrat de transport et 
assume les obligations qui en resultent, sans 
prcjudice des dispositions de l'article 51. § 3 
concernant le chemin de fer de destination. 
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Artikel 33 
Kombinerad befordran 

§ I. Utom i de fall som avses i § 2 är be
stämmelserna om järnvägens ansvarighet i de 
fall då resande dödas eller skadas inte till
lämpliga på en skada som har uppkommit 
under befordran på en sådan linje som har 
tagits upp i den lista som avses i artiklarna 3 
och 10 i själva fördraget men som inte är en 
järn vägslinje. 

§ 2. Om ettjärnvägsfordon befordras med 
färja. är dock bestämmelserna om järnvägens 
ansvarighet i fall då resande dödas eller ska
das tillämpliga på skador som avses i artikel 
26 § I och som orsakas av en olyckshändelse 
som har samband med järnvägsdriften och 
som inträffar medan den resande uppehåller 
sig i järnvägsfordonet eller stiger på eller av 
detta fordon. 

Vid tillämpningen av första stycket förstås 
med "stat på vars område den resande har 
skadats .. den stat vars flagga färjan för. 

§ 3. Om järnvägen till följd av särskilda 
omständigheter anser sig vara tvungen att till
fälligt avbryta järnvägsdriften och befordrar 
eller låter befordra de resande med ett annat 
transportmedel. svarar järnvägen enligt de 
regler som gäller för detta transportmedel. 
Artikel 18 i själva fördraget och artiklarna 8, 
48- 53 och 55 i de enhetliga rättsreglerna 
skall dock tillämpas. 

Kapitel Il 
Järnvägens ansvarighet för inskrivet resgods 

Artikel 34 

Jiimviigarnas gemensamma ansvarighet 

* I. En järnväg, som har tagit emot inskri
vet resgods för befordran och utfärdat res
godsbevis, är ansvarig för befordringen under 
hela sträckan till dess att resgodset har läm
nats ut. 

§ 2. Genom att överta resgodset inträder 
varje efterföljande järnväg i befordringsavta
let och åtar sig därmed de skyldigheter som 
följer av detta. Denna bestämmelse utgör inte 
hinder mot tillämpning av vad som sägs om 
bestämmelsejärnvägen i artikel 51 § 3. 
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Article 35 

Etendue de la responsabilite 

§ I. Le chemin de fer est responsable du 
dommage resultant de la pcrte totale ou par
ticllc ct de l'avarie des bagages survenues a 
partir de l'acceptation au transportjusqu'a la 
livraison ainsi quc du retard a la livraison. 

§ 2. Le chemin de fer est decharge de 
cette responsabilitc si la perte, l'avarie ou le 
retard a la livraison a eu pour cause unc faute 
du voyageur. un ordrede celui-ci ne resultant 
pas d'une faute du chemin de fer. un vice 
propre des bagages ou des circonstances quc 
le chemin de fer ne pouvait pas evitcr et aux 
consequences desquelles il lie pouvait pas 
obvicr. 

§ 3. Le chemin de fer est decharge de 
cette responsabilite lorsque la P'~rte ou l'a
varie resulte des risques particuliers inhe
rents a un ou plusieurs des faits ci-apres: 

a) absence ou defectuosite de !'emballage; 

b) nature specialc des bagages; 
c) expedition comme bagages d'objets ex

clus du transport. 

Article 36 
Charge de la pre111·e 

§ I. La preuve que la pcrte, l'<tvaric ou le 
retard a la livraison. a eu pour cause un des 
faits prevus a l'article 35. § 2, incombe au 
chcmin de fer. 

§ 2. Lorsque le chemin de fer etablit que 
la perte ou l'avarie a pu resulter, etant donne 
les circonstances de fait. d'un ou de plusieurs 
des risques particuliers prevus a l'article 35. 
§ 3, il y a presomption qu'elle en resulte. 
L'ayant droit conserve toutefois le droit de 
prouver que le dommage n'a p<.s eu pour 
causc, totalcment ou partiellement, l'un de 
ces risques. 

Article 37 

Presomption de perte des hagages 

§ I. L 'ayant droit peut. sans avoir a four
nir d'autres preuves, considerer un colis 
comme perdu quand il n'a pas ete livre ou 
tenu a sa disposition dans les quatorzc jours 
qui suivent la demande de livraison presentee 
conformement a l'article 23. § 3. 
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Artikel 35 

An.1·1·arighetens omfattning 

§ · I. Järnvägen är ansvarig för skada som 
uppkommer till följd av att det inskrivna res-

. godset helt eller delvis går förlorat eller ska
das under tiden från det att resgodset tas 
emot för befordran till dess att det lämnas ut 
samt för dröjsmål med utlämningen. 

§ 2. Järnvägen är fri från denna ansvarig
het, om förlusten, skadan eller dröjsmålet 
med utlämningen beror på fel eller försum
melse av den resande, på en anvisning som 
den resande har lämnat och som inte har för
anletts av fel eller försummelse från järnvä
gens sida. på fd i själva resgodset eller på 
någon omständighet som järnvägen inte hade 
kunnat undgå eller förebygga följderna av. 

§ 3. Järnvägen är fri från denna ansvarig
het. om förlusten eller skadan härrör av en 
sådan särskild risk som är förbunden med ett 
eller flera av följande förhållanden: 

a) frånvaro av förpackning eller bristfällig 
förpackning; 

b) resgodsets särskilda beskaffenhet; 
cJ inlämning av föremål som inte befordras 

som inskrivet resgods. 

Artikel 36 

Be1·isskyldi;:het 

§ I. Det ankommer på järnvägen att bevi
sa att förlusten. skadan eller dröjsmålet med 
utlämningen har orsakats av något sådant för
hållande som anges i artikel 35 § 2. 

§ 2. Om järnvägen visar att förlusten eller 
skadan med hänsyn till de föreliggande om
ständigh_eterna kan vara en följd av en eller 
flera av de särskilda risker som anges i artikel 
35 § 3. skall det antas att den är en följd av 
denna risk eller dessa risker. Den som kräver 
ersättning får dock visa att förlusten eller 
skadan inte alls eller inte uteslutande är en 
följd av en sådan risk. 

Artikel 37 

Antagande att resgods har gått förlorat 

§ I. Utan att förebringa ytterligare bevis
ning får den berättigade anse ett resgodskolli 
som förlorat, om det inte har lämnats ut eller 
hållits tillgängligt för honom inom 14 dagar 
från det att det begärdes utlämnat enligt arti
kel 23 § 3. 
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§ 2. Si un colis repute perdu est retrouve 
au cours de l'annee qui suit la demande de 
livraison, le chemin de fer doit aviser l'ayant 
droit," lorsque son adresse est connue ou peut 
etre decouverte. 

§ 3. Dans les trente jours qui suivent la 
reception de cet avis. l'ayant droit peut exi
ger que le colis lui soit livre a l'une des gares 
du parcours. Dans ce cas, il doit payer les 
frais afferents au transport du colis depuis la 
gare de departjusqu'a celle ot1 a lieu la livrai
son et restituer l'indemnitc re\:Ue, dcduction 
faite des frais qui auraient ete compris dans 
cette indemnite. Neanmoins. il conserve ses 
droits a indemnite pour retard a la livraison 
prevus a l'article 40. 

§ 4. Si le colis retrouve n 'a pas ete re
clame dans le dclai prcvu au § 3 ou si le colis 
est retrouve plus d'un an apres la demande de 
livraison, le chemin de fer en dispose confor
mement aux lois et reglements de l'Etat dont 
il releve. 

Article 38 

Jndemnite en c:a.1· de perte 

§ I. En cas de perte totale ou partielle des 
bagages, le chemin de fer doit payer, a l'ex
clusion de tous autres dommages-interets: 

a) si le montant du dommage est prouvc, 
une indemnite egale å ce montant sans qu'elle. 
puisse toutefois exccder 34 unites de compte 
par kilogramme manquant de masse brute ou 
500 unites de compte par colis: 

b) si le montant du dommage n'est pas 
prouve, une indemnite forfaitaire de 10 unites 
de compte par kilogramme manquant de 
masse brute ou de 150 unites de compte par 
colis. 

Le mode d'indemnisation, par kilogramme 
manquant ou par colis, est dctermine par les 
tarifs internationaux. 

§ 2. Le chemin de ter doit rembourser, en 
outre, le prix de transport, les droits de 
douane et les autres sommes deboursees a 
l'occasion du transport du colis perdu. 

Article 39 

lndemnite en cas d'al'llrie 

§ I. En cas d'avarie des bagages, le che
min de fer doit payer, i.I l'exclusion de tous 
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§ 2. Om ett resgodskolli som har ansetts 
förlorat kommer till rätta inom ett år från det 
att det begärdes utlämnat, skall järnvägen un
derrätta den berättigade, om dennes adress är 
känd eller kan utrönas. · 

§ 3. Inom 30 dagar från det att den berätti
gade har fått underrättelsen får han begära att 
kollit lämnas ut till honom på en station vid 
befordringsvägen. I ett sådant fall är han 
skyldig att betala kos.tnaderna för kollits be
fordran från inlämningsstationen till utläm
ningsstationen och att betala tillbaka den er
sättning som han har fått med avdrag för de 
kostnader som kan ha räknats in i denna. Han 
behåller dock rätten till ersättning för dröjs
mål med utlämningen enligt artikel 40. 

§ 4. Om utlämning av ett kolli som har 
kommit iill rätta inte begärs inom den tid som 
anges i § 3 eller om ett kolli kommer till rätta 
senare än ett år efter det att utlämning be
gärdes, får järnvägen förfoga över kollit en
ligt bestämmelserna i den stat till vilken järn
vägen hör. 

Artikel 38 

Ersättning vid fiirlust 

§ I. När inskrivet resgods har gått förlorat 
helt eller delvis, är järnvägen inte skyldig att 
betala någon annan ersättning än: 

a) om skadans storlek är bevisad, en er
sättning som motsvarar skadan, dock högst 
34 beräkningsenheter per kilogram av förlus
ten i bruttovikt eller 500 beräkningsenheter 
per kolli: 

b) om skadans storlek inte är bevisad, en 
ersättning med sammanlagt 10 beräkningsen
heter per kilogram av förlusten i bruttovikt 
eller 150 beräkningsenheter per kolli. 

I de internationella tarifferna bestäms om 
ersättningen skall beräknas per kilogram av 
viktförlusten eller per kolli. 

§ 2. Järnvägen skall vidare lämna ersätt
ning för befordringsavgifter, tullavgifter och 
andra utlägg i anledning av befordringen av 
det kolli som har gått förlorat. 

Arrike/ 39 

Ersättning l"id skada 

§ I. När resgods har skadats, skall järnvä
gen betala ett belopp som svarar mot minsk-
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~llltres domrnages-intcrcts. unc indemnite 
cquivalente a la depreciation des bagages. 

§ 2. L'indemnite ne peut excf:der: 
. a) si la totalite des bagages est depreciee 
par l'avarie. le montant qu'elle aurait atteint 
en cas de perte totale: 

b) si une partic seulement des bagages est 
depreciee par l'avarie, le montant qu'elle au
rait attcint en cas de perte de la partie depre
ciee. 

Article 40 

Jndemnit1; en cas de retard å la lii·raison 

* I. En cas de retard a la livraison <les 
hagages, le chemin de fcr doit payer. par 
periodc indivisihle de vingt-quaire heures a 
compter de la demande de livraison, mais 
avec un maximum de quatorze jours: 

a) si l'ayant droit prouve qu'un dommage, 
y compris unc avarie. en est resulte, une in
demnite egale au montant du dommage jus
qu'a un maximum de 0.40 unite de compte 
par kilogramrne de masse hrute <les bagages 
ou de 7 unites de comptc par colis, livres en 
retard: 

b) si l'ayant droit ne prouve pas qu'un 
dommage en est resulte. une indemnitc for
faitaire de 0.07 unitc de compte par kilo
gramme de rnasse brute des bagages ou de 
1.40 unite de rnmpte par colis. livres en re
tard. 

Le mode d'indemnisation, par kilogramme 
ou par colis. est determine par les tarifs inter
nationau.x. 
* 2. E11 cas de perte totale <les bagages, 

l'indemnite prcvue au § 1 ne peut se cumuler 
avec celle de I' article 38. 

§ 3. En cas de perte partielle des bagages, 
l'indemnite prevue au § I est payee pour la 
partie non perdue. 

§ 4. En cas d'avarie <les bagages ne resul
tant pas du retard a la livraison. l'indemnite 
prevue au * 1 se cumule, s'il y a lieu, avec 
celle de l'articlc 39. 

§ 5. En aucun cas. le cumul de l'indemnite 
prevue au§ I avec celles <les articles 38 et 39 
ne peut don ner lieu au paiement d 'une indem
nite superieure ~1 celle qui serait due en cas de 
perte totale <les bagages. 
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ningen av resgodsets värde men inte ytterli
gare skadestånd. 

§ 2. Ersättningen får inte överstiga. 
a) om allt resgodset har minskat i värde till 

följd av skadan. det belopp som skulle ha 
utgått om godset hade gått förlorat; 

b) om endast en del av resgodset har mins
kat i värde till följd av skadan, det belopp 
som skulle ha utgått om denna del hade gått 
förlorad. 

Artikel 40 

Ersättning l'id dröjsmål med utlämningen 

§ I. Vid dröjsmål med utlämningen av in
skrivet resgods omfattar järnvägens ersätt
ningsskyldighet för varje påbörjad 24-tim
marsperiod räknat från den tidpunkt dti res
godset begärdes utlämnat, dock högst för 14 
dagar. 

a) om den berättigade visar att skada, var
med även förstås skada på själva resgodset, 
har uppkommit genom dröjsmålet, en ersätt
ning som motsvarar skadan, dock högst 0,40 
bcräkningsenheter per kilogram av bruttovik
ten av det för sent utlämnade resgodset eller 
7 beräkningsenheter för varje kolli som har 
lämnats ut för sent, 

b) om den berättigade inte visar att skada 
har uppkommit genom dröjsmålet, en ersätt
ning på sammanlagt 0,07 beräkningsenheter 
per kilogram av bruttovikten av det för sent 
utlämnade resgodset eller 1,40 beräkningsen
heter för vaije kolli som har lämnats ut för 
sent. 

I de internationella tarifferna bestäms om 
ersättningen skall beräknas per kilogram av 
viktförlusten eller per kolli. 

§ 2. Om resgodset har gått helt förlorat, 
skall ersättning inte utgå enligt § I vid sidan 
av ersättning enligt artikel 38. 

~ 3. Om resgodset har gått förlorat delvis. 
skall ersättning utgå enligt * I bara för vad 
som inte har gått förlorat. 

§ 4. Om skadan på resgodset inte har or
sakats av dröjsmålet med utlämningen. kan 
ersättning enligt § I i förekommande fall utgå 
vid sidan av ersättning enligt artikel 39. 

* 5. Den sammanlagda ersättningen enligt 
* 1 och artiklarna 38 och 39 får inte i något 
fall överstiga den ersättning som skulle ha 
utgått, om resgodset hade gått helt förlorat. 
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Article 41 

\/d1ic11/es a11tomobiles acc.·om1H1gnh· 

§ I. En cas de retard dans le chargcment 
pour une cause imputable au chcmin de fer 
OU de retard a la livraison d"un vehiculc auto
mobile accompagne. le chemin de fer doit 
payer. lorsque l'ayant droit prouve qu'un 
dommage en est resulte. unc indemnite dont 
le montant ne pcut exceder le prix de trans
port du vchicule. 

§ 2. Si l'ayant droit renonce au contrat de 
transport, en cas de retard dans le charge
ment pour une cause imputable au chemin de 
fer. le prix de transport du vehicule et des 
voyageurs est remboursc a I 'ayant droit. En 
outre, cclui~ci peut reciamer. lorsqu'il prouve 
qu'un dommage est resulte de ce retard, une 
indemnite dont le montant ne peut exceder le 
prix de transport du vchicule. 

§ 3. En cas de perte totale ou partielle 
d"un vehicule, l'indemnitc ft payer il l'ayant 
droit pour le dommage prouvc est calculee 
d'aprcs la valeur usuelle du vchicule et ne 
peut exceder 4000 unites de compte. Une 
remorque avec ou sans chargement est consi
deree comme un vehicule. 

§ 4. En ce qui concerne les objets laisses 
dans le vehicule, le chemin de fer n'est res
ponsable que du dommage cause par sa faute. 
L 'indemnite totale i1 payer ne peut exccder 
700 unites de compte. 

En ce qui concernc les objets laisses sur le 
vehicule. le chemin de fer n'est pas responsa
ble. 

§ 5. Les autres dispositions concernant la 
responsabilite pour les bagages sont egale
ment applicables au transport des vehicules 
automobiles accompagnes. 

Chapitre III 
Dispositions communes relatives a la responsa
bilite 

Artic/e 42 

Jndemnitf: en ca.1· de dol ou de faute lourde 

Lorsque le dommage resulte d'un dol ou 
d"une faute lourde imputable au chemin de 
fer, les dispositions <les articles 30, 31 et 38 å 
41 des Regles uniformes ou celles prevues 
par le droit national. qui limitent les indem
nites a un montant determine, ne s'appli
quent pas. 
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Artikel 41 

Motorfi1rdon med ji'irare 

§ I. Om lastningen av ett motorfordon 
som åtföljs av förare blir försenad till följd av 
en omständighet för vilken järnvägen svarar 
eller om utlämningen av fordonet blir för
dröjd, och om den berättigade visar all det 
inträffade har medfört skada. skall jiirnviigen 
ersätta skadan intill det belopp som motsva
rar befordringsavgiften för fordonet. 

§ 2. Om den beriilligade hiiver beford
ringsavtalet på grund av att lastning inte sker 
i rätt tid till följd av en omständighet för vil
ken järnvägen svarar. skall befordringsavgif
ten för fordonet och de resande betalas tillba
ka till honom. Visar denne all han har lidit 
skada genom dröjsmi"ilet. får han dessutom 
kräva ersättning intill det belopp som mot
svarar befordringsavgiften för fordonet. 

§ 3. Om ett fordon går förlorat helt eller 
delvis, skall ersättningen till den berättigade 
för bevisad skada beräknas dter fordonets 
bruksvärde men får inte överstiga 4 000 be
räkningsenheter. En släpvagn med eller utan 
last betraktas som t:ll fordon. 

§ 4. I fråga om föremål som har lämnats i 
fordonet är järnvägen ansvarig bara för sådan 
skada som den har orsakat genom fel eller 
försummelse. Den sammanlagda skadeersäll
ningen skall inte överstiga 700 beriikningsen
heter. 

Järnvägen är inte ansvarig för föremål som 
har lämnats på fordonet. 

* 5. I övrigt tillämpas bestämmelserna om 
ansvarigheten för inskrivet resgods också på 
befordran av motorfordon som åtföljs av fö
rare. 

Kapitel 111 
Gemensamma bestämmelser om ansvarighe
ten 

Artikel 42 

Ersälfning vid upp.1·clr eller grm· 1·årdslöshet 

Om skadan har orsakats genom uppsåt el
ler grov vårdslöshet frånjiirnvägens sida. till
lämpas inte de bestämmelser i nationell rätt 
eller i artiklarna 30. 31 och 38-41 i de enhet
liga rättsreg!erna vilka begränsar ersättning
en till ett visst belopp. 
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En cas de faute Jourde. l'indemnitc pour 
pertc. avaric ou retard it la livraison <les ba
gages est toutefois limitcc au double des 
maxima prcvus aux articles 38 a 41. 

Article 43 

lntfrf>ts de/' i11dem11ite 

* I. L 'ayant droit peut demander <les in
terets de l'indemnite. calcules a raison de 
cinq pour cent l'an. ä partir du jour de la 
reclamation prevue ;I l'article 49 ou. s'il n'y a 
pas eu de reclamation. du jour de la demande 
en justice. 

§ 2. Toutcfois. pour les indemnites dues 
en vertu <les articles 27 ct 28. le'.; interets ne 
courent que du jour ou les faits qui ont servi a 
la determination de lcur montant se sont pro
duits, si cc jour est posterieur ~. celui de la 
reclamation Oll de Ja demande en justicc. 

§ 3. En ce qui conccrne les bagages, les 
intercts ne sont dus que si l'indemnitc cxccde 
4 unites de compte par bulletin de bagages. 

§ 4. En ce qui concernc les bagages. si 
l'ayant droit ne remet pas au chemin de fer, 
dans un dclai convcnahle qui lui est fixe. les 
pieces justificatives necessaires pour la liqui
dation definitive de la reclamation. les inte
rets ne courcnt pas entrc l'cxpirat.ion du dclai 
fixc ct la remise effective des pieces. 

Article 44 

Responsahilite en nu d'accident nucleaire 

Le chemin de fcr est dccharge de la respon
sabilite qui lui incombc en vertu des Rcgles 
uniformcs lorsque le dommage a ete causc 
par un accident nucleairc ct qu'en application 
dcs lois et reglements d 'un Eta1 rcglant la 
responsabilite dans le domainc de l'energie 
nuclcaire. l'exploitant d'une installation nu
clcaire ou une autrc personne qui lui est sub
stitucc est rcsponsablc de cc dommage. 

Arricle 45 

Respon.rnhilitl' du chemin de ft'r pour ses 
agents 

Le chemin de fcr est respons2.hle de ses 
agents ct <les autres personnes qu 'il cmploic 
pour l'exccution du transport. 
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Vid grov vårdslöshet iir dock ersättningen 
för att resgodset har gått förlorat, skadats 
eller lämnats ut för sent begränsad till två 
gånger de maximibelopp som anges i artik
larna 38-41. 

Artikel 43 

Riinta på ersättning 

§ I. Den som har rätt till ersättning får 
kräva ränta på crsättningsbeloppet med fem 
procent per år, räknat från och med den dag 
då krav framställdes enligt artikel 49 eller, om 
krav inte framställdes i sådan ordning, från 
och med den dag då talan väcktes vid dom
stol. 

§ 2. På ersättning enligt artiklarna 27 och 
28 utgår dock ränta först från och med den 
dag då de omständigheter inträffade som 
lades till grund för beräkning av ersättnings
beloppet, om denna dag är senare än den dag 
då anspråket framställdes eller talan väcktes. 

~ 3. I fråga om inskrivet resgods utgår 
ränta endast om ersättningsbeloppet över
stiger 4 beräkningscnheter per resgodsbevis. 

§ 4. Om den som har rätt till ersättning i 
fråga om inskrivet resgods inte inom en skälig. 
frist som har fastställts för honom till järnvä
gen överlämnar de handlingar som den behö
ver för att kunna slutföra behandlingen av 
hans krav, utgår inte ränta för tiden från det 
att fristen går ut till dess att handlingarna 
överlämnas. 

Artikel 44 

Ans1·arighet l'id atomolycka 

Järnvägen är fri fnln ansvarighet enligt de 
enhetliga rättsreglerna, om skadan har orsa
kats av en atomolycka och innehavaren av en 
atomanläggning eller någon annan person i 
hans ställe är ansvarig för skadan enligt en 
stats bestämmelser om ansvarighet på atom
energins område. 

Artikel 45 

Järnvägens an.1·1'arighet för sin personal 

Järnvägen är ansvarig för sina anställda 
och för andra personer som den anlitar för att 
utföra befordringen. 
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Toutefois, sia la demande d·un voyageur. 
ces agents et autres personnes rendent dcs 
services qui n 'incombent pas au chcmin de 
fer. ils sont consideres comme agissant pour 
le compte du voyageur auquel ils rendent ces 
services. 

Article 46 

A111res actions 

Dans tous les cas ou les Regles uniformes 
s'appliquent, toute action en responsabilite. <'1 
quelque titre que ce soit, ne peut etre exercce 
contre le chemin de fer que dans les condi
tions et !imitations desdites Regles. 

Il en est de meme pour toute action exer
cee contre les agents et autres personnes 
dont le chemin de fer repond en vertu de 
l'article 45. 

Article 47 

Dispositions speciales 

§ I. Sous reserve de I' article 41. la res
ponsabilite du chemin de fer pour le dom
mage cause par le retard ou la suppression 
d'un train ou par une correspondance man
quee reste soumise aux lois et reglements de 
l"Etat ot1 le fait s·est produit. 

§ 2. Sous reserve de I 'article 26. le chemin 
de fer n 'est responsable quc du dommage 
cause par sa faute. en ce qui concerne les 
objets et les animaux dont la surveillance in
combe au voyageur conformcment a l'article 
15. * 5 et les objets que le voyageur a sur lui. 

§ 3. Les autres articles du Titre Il I et le 
Titre IV ne sont pas applicables aux cas des 
§§ I et 2. 

TITRE IV 
EXERCICE DES DROITS 

Article 48 

Co11swtatio11 de perte partielle 011 (J"m·arie 
dc.1· hagagcs 

§ I. Lorsqu'une pcrte partielle ou une 
avaric des bagages est decouverte ou presu
mee par le chemin de fcr ou que l'ayant droit 
en allegue l'existencc. le chcmin de fer doit 
dresser sans delai et. si possible. en prcsence 
de l'ayant droit, un proccs-verbal constatant, 
suivant la nature du dommage. l'etat des ha-
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Om emellertid någon av dessa anställda el
ler andra personer på begiiran av en resande 
utför en tjänst som det inte åligger järnvägen 
att utföra. anses han handla på uppdrag av 
den re<;ande ät vilken tjänsten utförs. 

Artikel 46 

Andra grunder jiJr anspräk 

I alla de fall då de enhetliga rättsreglerna är 
tillämpliga får anspråk på ersiittning. oavsett 
vilken grund som åberopas. göras giillande 
mot järnvägen endast under de förutsättning
ar och med de begränsningar som föreskrivs i 
dessa rättsregler. 

Vad som nu har sagts gäller också i fråga 
om anspråk mot anställda och andra personer 
som jiirnvägen svarar för enligt artikel 45. 

Artikel 47 

Särskilda he.wimmelser 

* I. I den mån inte annat följer av artikel 
41. bestäms jiirnvägens ansvarighet för skada 
som uppkommer genom att tåg försenas eller 
stlills in eller att anslutning uteblir av lag eller 
annan författning i den stat där den händelse 
intriiffade som orsakade skadan. 
* 2. I den mån inte annat följer av artikel 

26. svarar järnvägen för föremål och djur som 
det enligt artikel 15 ~ 5 äligger den resande att 
ha uppsikt över samt föremål som den resan
de bär på sig endast i de fall då skadan har 
orsakats av fel eller försummelse från järnvä
gens sida. 
* 3. Övriga artiklar i avdelningarna 111 och 

I V är inte tillämpliga pt1 de fall som avses i 

~* I och:!. 

AVDELNING IV 
f"RAMSTÄLLANDE AV Al\SPRÅK 

Artik<'l 48 

F11ststiille/sc ar att insk1fret resgods har ska
dats eller de/ris gä1t fiirlorat. 

~ l. Om järnvägen uppthcker eller fär an
ledning anta att inskrivet resgods har skadats 
eller delvis g[1tt förlorat eller om den som har 
riitt till god~et påst?1r att detta är fallet, skall 
jiirnviigen genast och om möjligt i dennes när
varn upprätta en redogörelse i vilken allt efter 
skadans art anges resgodsets tillstånd och 
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gages, leur masse et, autant que possible, 
l'importance du dommage, sa cause et le mo
ment ou il s'est produit. 

Une copie de ce proces-verbal doit etre 
remise gratuitement a l'ayant droit. 

§ 2. Lorsque l'ayant droit n'accepte pas 
les constatations du proces-verbal, il peut de
mander que l'etat et la masse des bagages 
ainsi que la cause et le montant du dommage 
soient constates par un expert nomme par les 
parties ou par voie judiciaire. La procedure 
est soumise aux lois et rcglements de I' Etat 
ou la constatation a lieu. 

§ 3. En cas de perte de eolis. l'ayant droit 
doit, pour faciliter les recherches du chemin 
de fer. donner une deseription aussi exacte 
que possible des colis perdus. 

Article 49 

Reclamations 

§ I. Les reclamations relative:s a la res
ponsabilitc du chemin de fer en cas de mort et 
de blessures de voyageurs doivem etre adres
sees par ecrit a l'un des chemins de frr sui
vants: 

a) le chemin de fer responsable; si selon· 
l'article 26. * 4, deux chemins de fcr sont 
responsables, a l'un d"eux: 

b) le chemin de fer de depart: 
c) le chemin de fer de destination: 
d) le chemin de fer du domieile ou de la 

residence habituelle du voyageur. pour au
tant que le siege social de ce chemin de fer est 
situe sur le territoire d'un Etat mcmbre. * 2. Les autres reclamations relatives au 
contrat de transport doivent etn! adressees 
par ecrit au chemin de fer designe a l'article 
51,§92et3. 

Lors du reglement de la reclamation, le 
chemin de fcr peut exiger la rcs"titution des 
billets ou des bulletins de bagages. 

§ 3. Le droit de presenter une reclamation 
appartient aux personnes qui ont le droit 
d'actionner le chemin de fer en vertu de l'ar
ticle 50. * 4. Les billets, bulletins de bagages ct 
autres pieces que l'ayant droit juge utile de 
joindre a la redarnation doivent etre pre
sentcs soit en originaux. soit en copies, 
celles-ci dtiment legalisces si le chemin de fer 
le demande. 
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vikt samt, så långt möjligt, skadans omfatt
ning, dess orsak och tidpunkten då den inträf
fade. 

En avskrift av redogörelsen skall kostnads
fritt tillställas den som har rätt till godset. 

§ 2. Om den som har rätt till godset inte 
godtar uppgifterna i redogörelsen, kan han 
begära att resgodsets tillstånd och vikt samt 
skadans orsak och storlek fastställs av en 
sakkunnig, som utses av parterna eller på 
rättslig väg. I fråga om förfarandet gäller be
stämmelserna i den stat där utredningen äger 
rum. 
* 3. Om ett resgodskolli har gått förlorat. 

skall den berättigade för att underlätta järn
vägens efterforskningar lämna en så nog
grann beskrivning som möjligt av det förlora
de kollit. 

Artikel 49 

Ersiitrningsanspråk 

* I. Anspråk med anledning av järnvä
gens ansvarighet i fall då resande dödas eller 
skadas skall framställas skriftligen hos någon 
av följande järnvägar: 

a) den ansvariga järnvägen eller. om enligt 
artikel 26 § 4 två järnvägar är ansvariga. en 
av dessa: 

b) avresejärnvägen; 
c) bestämmelsejärnvägen: 
d) järnvägen i den resandes hemort eller 

vanliga uppehållsort, i den månjiirnviigen har 
sitt säte inom en medlernsstat. 

§ 2. Andra anspråk med anledning av ett 
befordringsavtal skall framställas skriftligen 
hos den järnviig som anges i artikel 51 ** 2 
och 3. 

Vid slutlig uppgörelse i fråga om ett an
språk får järnvägen fordra att biljetter eller 
resgodsbevis lämnas tillbaka. 
* 3. Behörighet att framställa anspråk till

kommer den som är behörig att föra talan mot 
järnvägen enligt artikel 50. 

§ 4. Biljetter, resgodsbevis och andra 
handlingar som den som framställer ansprå
ket önskar foga till framställningen skall före
tes i original eller i avskrift som skall vara 
behörigen bestyrkt. om järnvägen begär det. 
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Article 50 

Per.wnnes q11i pe11vent actionner le chemin 
de j(•r 

L 'action judiciaire contre Je chemin de fer 
appartient a ceJui qui produit le billet DU le 
bulletin de bagages. suivant Je cas. ou qui. a 
defaut. justifie de son droit d'une autre ma
niere. 

Article 51 

Chemins de fer q11i pe11vent etre actionnes 

§ 1. L 'action judiciaire fondee sur la res
ponsabilite du chemin de fer en cas de mort et 
de blessures de voyageurs ne peut etre exer
cee quc contrc le chemin de fer responsable, 
au sens de l'article 26, § 4. En cas de co
exploitation par deux ehemins de fer, le de
mandeur ale choix entre eux. 

§ 2. L'actionjudiciaire en repetition d'une 
somme payee en vertu du contrat de trans
port peut etre exercec contrc le chemin de fer 
qui a per~u ceite somme ou contre celui au 
profit duquel elle a etc per~ue. 

~ 3. Les autres actions judiciaires qui 
naissent du contrat de transport peuvent ctre 
exercces contre le chemin de fcr de dcpart. le 
chemin de fcr de destination ou contre celui 
sur lequel s'est produit le fait gencrateur de 
I' action. 

Le chemin de fer de destination pcut etre 
actionnc, meme s'il n'a pas rec;u les bagages. 

~ 4. Si le dcmandeur a le chuix entrc plu
sieurs chemins de fcr, son droit d'option 
s'etcint des que !'action est intentee eontre 
l'un d'eux. 

§ 5. L'action judiciaire peut etre exercee 
contre un chemin de fer autre quc ceux vises 
aux §* 2 et 3, lorsqu'elle est prescntce 
comme demande reconventionnelle ou 
comme exccption dans l'instance relative a 
une demande principale fondee sur le meme 
contrat de transport. 

Article 52 

Comperence 

§ I. Les actions judieiaires fondees sur la 
responsabilite du chemin de fer en eas de 
mort et de blessures de voyageurs ne peuvent 

. etre intentees que devant la juridiction com
petente de l'Etat sur le territoire duquel l'ac-
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Artikel 50 

Behörig/i('( att fiira talan mot jiim1•iige11 

Talan mot järnvägen får föras av den som 
företer biljett eller resgodsbevis eller som i 
avsaknad av denna handling på något annat 
sätt styrker sin behörighet att föra talan. 

Artikel 51 

Jiirnl'iigar mot vilka talan filr föras 

§ 1. Talan om ersättning på grund av järn
vägens ansvarighet i fall då resande dödas 
eller skadas får föras endast mot den järnväg 
som är ansvarig järnväg enligt artikel 26 § 4. 
Om två järnvägar driver trafik gemensamt. 
får käranden välja mellan dem. 

* 2. Talan om återbetalning av ett belopp 
som har erlagts på grund av ett befordrings
avtal får föras mot den järnväg som har tagit 
emot beloppet eller mot den järnväg för vars 
räkning beloppet har tagits emot. 
* 3. Annan talan på grund av befordrings

avtalet får föras mot avrescjärnviigen, be
stämmelsejärnvägen eller denjärnviig på vars 
sträcka den omstiindighet har inträffat som 
talan grundas på. 

En sådan talan får föras mot bcstiimmelse
järnviigcn, även om denna inte har tagit emot 
resgodset. 
* 4. Om käranden har riitt att välja mellan 

flera järnvägar. upphör hans val rätt när talan 
väcks mot en av dessa. 

§ 5. Som genkiiromål eller kvittningsin
vändning får talan föras mot någon annan 
järnväg än de som avses i §* 2 och 3, om 
talan grundas på samma bcfordringsavtal 
som huvudyrkandet i målet. 

Artikel 52 

Belztlrig domstol 

* I. Talan som grundas på järnvägens an
svarighet i fall då resande dödas eller skadas 
får föras endast vid behörig domstol i den stat 
på vars område den skadevållande händelsen 
inträffade, om inte något annat föreskrivs i en 
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ciuent survenu au voyageur s ·est prouuit. å 
moins qu'il n'en soit decide autrement dans 
les accords entre Etats ou les actes de 
concession. 

§ 2. Les autres actions judiciaires fondees 
sur les Regles uniformes ne peuvent etre in
tentees que devant la juridiction compctente 
de l'Etat dont releve le chemin de fer ac
tionnc. a moins qu'il n'en soit dt!cidc autre
ment dans les accords entre Etats ou les actes 
de concession. 

Lorsqu\m chemin de fcr cxph)itc des rc
scaux autonomes dans divers Etats. chacun 
de .:es reseaux est considerc comme un che
min de fer distinct pour l 'application de ce 
paragraphe. 

Art ide 53 

Extinction de /'action llL;t, de lu resp1111.rnhi
lite en cas de mort et de hles.1·11r.•s de 1·0_\'11-

ge11rs 

§ 1. Toute action de l'ayant droit fondce 
sur la re~ponsabilite du chemin de fer en cas 
de mort ct de blessurcs de voyagcurs est 
eteinte s'il ne signale pas l'accident survenu 
au voyageur. dans les trois mois it compter de 
la connaissancc du dommage, a l"un <les che
mins de fer auxqucls une reclamation peut 
etre prescntee so.:lon l'article 49, ~ I. 

Lorsque l'ayant droit signale v1~rbalement 
l'accident au chemin de fcr. celui-ci uoit lui 
delivrer une attestation de cet avis verbal. 

9 2. Toutefois. !'action n·est pa~; ett:inte si: 

al dans le dClai prevu au ~ I, l\1yant droit 
a presentc une reclamation aupres de l'un des 
chcmins de fer designcs ä l'article 49. 9 I: 

bl dans le de\ai prevu au s I. le chemin de 
fer responsable ou si. selon l'article 26. * 4. 
deux chemins de ter sont responsabks, l"un 
d'eux. a eu connaissanee, par une autre voie. 
de l 'accident survenu au voyageur: 

e) l 'accident n ·a pas cte signak OU a etc 
signale tardivement. a la suite de circon
stances qui ne sont pas imputahles a l'ayant 
droit: 

d) l'ayant droit prouve que l'act·ident a eu 
pour cause une faute du chemin de fer. 
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mellanstatlig överenskommelse eller 
koncessionsbeslut. 

ett 

§ 2. Annan talan som grundas på de enhet
liga rättsreglerna får föras endast v·id behörig 
domstol i den stat dit den järnväg hör som 
talan riktas mot. om inte något annat före
skrivs i en mellanstatlig överenskommelse el
ler i ett koncessionsbeslut. 

Om en järnväg trafikerar flera självständiga 
nät i skilda stater. hetraktas varje sådant nät 
som en järnviig för sig vid tillämpningen av 
denna paragraf. 

Artikel 53 

Förlust U\' rättl!ll att framställa anspråk som 
grundas på ansl'arigheten i /(11/ då resande 
dödas eller skadas. 

§ 1. Rätten till sådan talan som grundas på 
järnvägens ansvarighet i fall då resande dö
das eller skadas går förlorad. om inte den 
som har rätt till ersättning inom tre månader 
från det han fick kännedom om skadan läm
nar meddelande om skadefallet till någon av 
de järnvägar hos vilka ett anspråk kan fram
ställas enligt artikel 49 § I. 

Om den som har rätt till ersättning liimnar 
meddelandet muntligen till järnviigen. skall 
denna ge honom ett intyg om det muntliga 
meddelandet. 

§ 2. Rätten till talan g[ir dock inte förlorad. 
Dm 

al den som har rätt till ersiittning inom den 
tid som anges i § I har framställt ett anspråk 
hos någon av de järnvägar som niimns i arti
kel 49 § I: 

bl den ansvariga jiirnvägen eller. när två 
jiirnvägar är ansvariga enligt artikel 26 § 4, en 
av dessa. inom den tid som anges i § I. på 
nt1got annat sätt har fått kännedom om att 
den resande har skadats: 

cl meddelande om skadcfallet inte har 
lämnats eller inte har lämnats i tid till följd av 
omständigheter som inte kan liiggas den be
riittigade till last: 

d) den berättigade visar att skadefallet har 
orsakats av fel eller försummelse från järnvä
gens sida. 
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Article 54 

Extinction de /'action nee du contrat de 
transport des bagages 

§ I. La reception des bagages par l'ayant 
droit eteint toute action contre le chemin de 
fer. nee du contrat de transport. en cas de 
perte partielle, d'avarie ou de retard ä la li
vraison. 

§ 2. Toutefois. !'action n'est pas eteinte: 
a) en cas de perte partielle ou d · avarie. si 
1° la perte ou l'avarie a etc constatee avant 

la reception des bagages par l'ayant dro.it 
conformement a l'article 48: 

2° la constatation qui aurait du ctre faite 
conformement ä l'article 48 n'a ete omise que 
par la fautc du chemin de fer: 

b) en cas de dommage non apparent dont 
l'existence est constatce apres la reception 
des bagages par l'ayant droit, si celui-ci 

1° demande la constatation conformement 
a l'article 48 immediatement aprcs la decou
verte du dommage et au plus tard dans les 
trois jours qui suivent la reception des ba
gages. et 

2° prouve. en outre. que le dommage s'est 
produit entre l'acceptation au transport et la 
livraison; 

c) en cas de retard a la livraison, si l'ayant 
droit a. dans les vingt el un jours. fait valoir 
ses droits aupres de l'un des chemins de fer 
designes a l'article 51. § 3: 

d) si l'ayant droit prouve que le dommage 
a pour cause un dol ou une faute lourde impu
table au chemin de fer. 

Article 55 

Prescription de /'action 

§ I. Les actions en dommages-interets 
fondees sur la responsabilite du chemin de fer 
en cas de mort et de blessures de voyageurs 
sont prescrites : 

a) pour le voyageur. par trois ans a 
compter du lendemain de l'accident; 

b) pour les autres ayants droit, par trois 
ans ä compter du lendemain du deces du 
voyageur, sans que ce delai puisse toutefois 
depasser cinq ansa compter du lendemain de 
I' accident. 
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Artikel 54 

Förlust ai· riirten att framställa anspråk som 
grundar sig på m·tal om hlji1rdra11 ai· inskri
vet resgods. 

§ 1. När den som har rätt till ersättning tar 
emot resgodset, upphör rätten att med stöd 
av befordringsavtalet föra talan mot järnvä
gen med anledning av att resgodset har gått 
förlorat delvis eller har blivit skadat eller har 
lämnats ut för sent. 

§ 2. Talerätten upphör dock inte 
a) vid delförlust eller skada. om 
I) förlu~ten eller skadan har fastställts en

ligt artikel 48 innan den berättigade tog emot 
resgodset: 

2) fastställelse som borde ha skett enligt 
artikel 48 har underlåtits enbart på grund av 
fel eller försummelse från järnvägens sida; 

b) vid skada som inte kan upptäckas ut
ifrån och som har fastställts först efter det att 
den som har rätt till ersättning tog emot res
godset, om han 

1. begär fastställelse enligt artikel 48 ge
nast efter det att skadan upptäcktes och se
nast tre dagar efter det att resgodset togs 
emot. och 

2. dessutom bevisar att skadan har upp
kommit under tiden fran det att resgodset 
togs emot till befordran till dess att det läm
nades ut; 

c) vid dröjsmål med utlämningen. om den 
som har rält till ersältning inom 21 dagar har 
gjort sin rätt gällande hos någon av de järnvä
gar som anges i artikel 51 § 3: 

d) om den som har rätt till ersättning visar, 
alt skadan har orsakats genom uppsåt eller 
grov vårdslöshet från järnvägens sida. 

Artikel 55 

Preskription av anspråk 

§ I. En skadeståndsfordran som grundas 
på järnvägens ansvarighet i fall då resande 
dödas eller skadas är preskriberad 

a) för den resande efter tre år, räknat från 
dagen efter den dag då den skadevållande 
händelsen inträffade; 

bl för andra skadelidande efter tre år. räk
nat från dagen efter den resandes bortgång, 
dock senast efter fem år räknat från dagen 
efter den dag då olyckan inträffade. 
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§ :!. Les autres actions qui naissent du 
contrat de transport sont prescrites par un 
an. 

Toutefois, la prescription est de deux ans 
s'il s'agit de !'action fondce : 

al sur un dommage ayant pour cause un 
dol; 

b) sur un cas de fraude. 
§ 3. La preseription prevue au § 2 court 

pour !'action : 
a) en indemnitc pour perte wta.le : du qua

torzieme jour qui suit l'expirat!on du delai 
prevu a l'article 23, § 3; 

bl en indemnite pour perte partielle, avarie 
ou retard a la livraison : du jour ou la livrai
son a eu lieu; 

c) en paiement ou en remboursement du 
prix de transport, de frais accessoires ou de 
surtaxes, ou en rectitication en cas d'applica
tion irreguliere d'un tarif ou d'erreur dans le 
calcul ou la perception: du jour du paiement 
ou, s'il n'y a pas eu paiement, du jour ou le 
paiement aurait dil etre effectue; 

dl en paiement d'un supplement de droit 
reclame par les douanes ou d'autres autorites 
administratives : du jour de la demande de 
ces autorites; 

e) dans tous les autres cas concernant le 
transport des voyageurs : du jour de I' expira
tion de la validite du billet. 

Le jour indique comme point de depart de 
la prescription n 'est jamais compris dans le 
delai. 

§ 4. En cas de rcclamation adressee au 
chemin de fer conformement a l'article 49 
avec les pieces justifieatives necessaires, la 
prescription est suspendue jusqu'au jour ou 
le chemin de fer rejette la reclamation par . 
ecrit et restitue les pieces. En cas d'accepta
tion partielle de la reclamation, la prescrip
tion reprend son cours pour la partie de la 
reclamation qui reste litigieuse. La preuve de 
la reception de la reclamation ou de la re
ponse et celle de la restitution de~; pieces sont 
a la chargc de la partie qui invoque ce fait. 

Les reclamations ulterieures ayant le 
meme objet ne suspendent pas la prescrip
tion. 

§ 5. L 'action prescrite ne peut plus etre 
exercee, meme sous forme d'une demande 
reconventionnelle ou d'une exception. 

70 

§ :!. Andra fordringar på grund av beford
ringsavtal preskriberas efter ett år. 

Preskriptionstiden är dock två år i fråga om 
en fordran som 

a) avser skada som har orsakats uppsåtli
gen; 

b) grundas på svikligt förfarande, 
§ 3. Den preskriptionstid som avses i § 2 

räknas i fråga om 
a) fordran på ersättning för totalförlust: 

från den ljortonde dagen efter utgången a'.' 
den tid som anges i artikel 23 § 3; 

b) fordran på ersättning för delförlust, ska
da eller dröjsmål med utlämningen: från da
gen för utlämningen; 

c) fordran på betalning eller återbetalning 
av befordringsavgifta, andra kostnader eller 
tillägg eller fordran på gottgörelse när en ta
riff har tillämpats oriktigt eller något fel har 
begåtts vid beräkningen eller betalningen: 
från dagen för betalningen eller, om betalning 
inte har skett, från den dag då betalningen 
borde ha skett; 

d) fordran på betalning av tilläggsbelopp 
som tullmyndigheter eller andra förvaltnings
myndigheter har begärt: från den dag då myn
digheten framställde begäran; 

e) fordran som i något annat avseende gäl
ler den resandes hefordran~ från den dag då 
biljettens giltighetstid gick ut. 

I preskriptionstiden inräknas inte den dag 
som anges som begynnelsedag. 

§ 4. Om krav mot järnvägen framställs i 
överensstämmelse med artikel 49 och de 
handlingar bifogas som behövs, görs uppehåll 
i preskriptionstiden till den dag då järnvägen 
skriftligen avslår kravet och återställer hand-. 
lingarna. Medges kravet delvis. börjar pre
skriptionstiden åter att löpa för den del av 
kravet som alltjämt är tvistig. Skyldigheten 
att bevisa att krav eller svar därpå har tagits 
emot eller att handlingarna har lämnats tillba
ka åvilar den part som påstår att detta har 
skett. 

Ett förnyat krav som avser samma sak 
medför inte uppehåll i preskriptionstiden. 

§ 5. En preskriberad fordran får inte göras 
gällande ens genom genkäromål eller yrkande 
om kvittning. 
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!i 6. Sous reserve des dispositions qui pre
ccdent, la suspension et l'interruption de la 
prescription sont rcglees par le droit national. 

TITRE V 
RAPPORTS DES CHEMINS DE FER 
ENTRE EUX 

Article 56 

Ri!gleml!nl des comptes en tre chemins d.e fer 

Tout chemin de fer doit payer aux chemins 
de fer intcresses la part qui lcur revicnt sur un 
prix de transport qu'il a encaisse out qu'il 
aurait du encaisser. 

A.rticle 57 

Recour.1· en cas de perte 011 d' al'arie 
§ 1. Le chemin de fer qui a paye une in

demnitc pour perte totale ou partielle ou pour 
avarie de bagages, en vertu des Regles uni
formes, a un droit de recours contre les che
mins de fer ayant participe au transport con
formcment aux dispositions suivantes : 

a) le chemin de fer qui a causc le dommage 
en est seul responsable; 

b) lorsque le dommage a ete cause par plu
sieurs chemins de fer. chacun d'eux repond 
du dommage qu'il a cause; si la distinction est 
impossible, l'indemnite est repartie entre eux 
conformement au c); 

c) s'il ne peut t!tre prouve que le dommage 
a ete cause par un ou plusieurs chemins de 
fer. l'indemnitc est rcpartie entre tous les 
chemins de fer ayant participe au transport, a 
l'exception de ceux qui prouvent que le dom
mage n 'a pas ete cause sur leurs lignes; la 
repartition est faite proportionnellement aux 
distances kilometriques d'application des ta
rifs. 

§ 2. Dans le cas d'insolvabilite de l'un de 
ces chemins de fer. la part lui incombant et 
non payee par lui est repartie entre tous les 
autres chemins de fer ayant participe au 
transport, proportionnellement aux distances 
kilometriques d'application des tarifs. 
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!i 6. Med undantag för vad som har sagts 
ovan gäller nationell rätt i fråga om förläng
ning av preskriptionstiden och prcskriptions
avbrott. 

AVDELNING V 
JÄRNVÄGARNAS INBÖRDES FÖRHÅL
LANDEN 

Artikel 56 

A 1·riikni11g mellan järnviiganw 

Varje järnväg är skyldig att till de berörda 
järnviigarna betala de andelar som tillkom
mer dem av en befordringsavgift som järnvä
gen har uppburit eller borde ha uppburit. 

Artikel 57 

Rätt till årerkra1· vid fiirlust eller skada 
§ 1. Om en järnväg har betalat ersättning 

enligt de enhetliga rättsreglerna för att inskri
vet resgods har gått förlorat helt eller delvis 
eller har skadats, har järnvägen gentemot de 
järnvägar som har deltagit i befordringen rätt 
till återkrav enligt följande bestämmelser. 

a) Den Järnväg som har orsakat skadan är 
ensam ansvarig för den. 

bl Om skadan har orsakats av flera järnvä
gar. svarar var och en av dem för den del av 
skadan som den järnvägen har orsakat. Om 
en sådan uppdelning inte kan göras, fördelas 
ersättningsskyldigheten mellan järnvägarna 
enligt c). 

c) Om det inte kan visas att skadan har 
orsakats av en eller flera järnvägar, fördelas 
ersättningsskyldigheten mellan allajärnvägar 
som har deltagit i befordringen med undantag 
av dem som visar att skadan inte har orsakats 
på deras linjer. Fördelningen sker i förhållan
de till antalet tariffkilometer. 

§ 2. Om någon av järnvägarna är på obe
stånd, skall vad den järnvägen inte betalar av 
sin andel fördelas mt;llan de övriga järnvägar 
som har deltagit i befordringen i förhållande 
till antalet tariffkilometer. 
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Article 58 

Recours en cas de retard å la liiTai.1011 

L 'article 57 est applicable en cas d'indcm
nitc payee pour retard il la livraison. Si celui
ci a etc cause par plusieurs chemins de fer. 
l'indemnite est repartie entrc ces chemins de 
fer proportionnellemcnt it la dun~e du retard 
sur leurs ligne~ respec1ivt•s. 

Article 59 

Procedurc de recours 

§ I. Le bien-fondc du paiem.:nt dlt:ctue 
par le chemin de frr cxen;ant l'un des recours 
prcvus aux anicles 57 et 58 ne pcut Ctre con
testc par le chemin de fcr contre lequd k 
recours est exercc. lorsquc l'ind<:mnitc a ete 
fixce judiciairerncnt et que cc dernicr chcmin 
de fer. d1iment assigne. a etc rnis ii meme 
d'intervenir <iu proces. Le juge saisi de I" ac
tion principale fixe les delais impartis pour la 
signification de !"assignation et pour l"inter
vention. 
* 2. Le chemin de fer qui exerce son re

cours doit former sa demande dans une scule 
et meme instance contre tous les chemins de 
ter avec lesquels il n'a pas transigc. sous 
peine de perdre son recours contre ceux qu 'il 
n'aurait pas assigncs. 

§ 3. Le juge doit· statuer par un seul et 
meme jugement sur tous les recours dont il 
est saisi. 

§ 4. Les chemins de fer at:tionnes ne 
peuvent exerccr aucun recours ulterieur. 

§ 5. Des recours ne pcuvcnt pas etre intro
duits dans l'instance relative ;1 la demande en 
indemnite exercce par l'ayant droit au con
trat de transport. 

Article 60 

Compelence p1J11r 11'.1· reco11rs 

§ I. La juridiction du siege du chemin de 
fer contrc leque: le recours s'excn:e est ex
clusivement compctente pour toutes les ac
tions en recours. 

§ 2. Lorsque I 'action doit etre intentee 
eontre plusieurs chemins de fcr. l~ chemin de 
fer demandeur a le droit de choisir. entre les 
juridictions compctcntes en vertu du ~ I. 
celle de vant laquelle il portc sa demandc. 

72 

Artikel 58 

Rätt till återkra1· vid dröjsmål med utläm
ningen 

Artikel 57 är tillämplig i fråga om ersättning 
som har betalats för dröjsmål med utlämning
en. Om dröjsmålet har orsakats av flera järn
vägar, skall ersättningsskyldigheten fördelas 
mellan dessa järnvägar i förhållande till läng
den av den försening som för varje järnväg 
har uppkommit på dess sträcka. 

Artikel 59 

Fii1:fimmdet i mäl 0111 å1crkrav 

* I. En järnväg. mot vilken återkrav riktas 
enligt artikel 57 eller 58. får inte bestrida det 
befogade i en betalning som den återkravssö
kande järnvägen har gjort. om ersättnings
beloppet har fastställts av domstol och den 
järnväg mot vilken återkravet riktas har blivit 
behörigen undenättad om stämningsansök
ningen och beretts tillfälle att inträda som 
intervenienl i målet. Domstolen i huvudmålet 
fastställer de frister inom vilka undenättelsen 
och ansökan om intervention skall göras. 
* 2. Den järnviig som utövar sin riitt till 

återkrav skall stiimma in samtliga järnvägar 
med vilka den inte har gjort upp i godo i en 
och samma rättegång. I annat fall förlorar den 
rätt.en till återkrav mot de järnvägar som inte 
har stämts in. 

~ 3. Domstolen skall meddela en enda 
dom i fr[1ga om alla återkrav som den hand
liigger. 

~ 4. De instämda järnvägarna har inte rätt 
till ytterligare återkrav. 
* 5. Återkrav får inte handläggas gemen

samt med skadestf111dskrav som väckts på 
grund av bcfordringsavtalet. 

Artikel 60 

Behijrig domsrol i mål om ärerkral' 

* I. Behörig domstol i mål om återkrav iir 
rätten i den ort diir den järnvi.ig mot. vilken 
talan förs har sitt säte. 

* 2. Om käromålet avser flera järnvägar. 
har kärandcjärnviigen rätt att välja mellan de 
domstolar som är behöriga enligt * I. 



LU 1984/85:17 

Artide 61 

Accords au sujet des reco11rs 

Les chemins de fer peuvent deroger par 
des accords aux dispositions de rccours rcci
proques de ce Titre, a J'exception de celle de 
I' article 59, § 5. 

TITRE VI 
DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES 

Article 62 

Derogations 

Les dispositions des Regks uniformes ne 
peuvent prevaloir contre celles que certains 
Etats sont amenes a prendre. dans le trafic 
entre eux, en application de certains traites 
tcls que les Traites relatifs å la Communaute 
europeenne du charbon el de l'acier et å la 
Communaute economique europeenne. 
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Artikel 61 

Öl'l'renskomme/ser i fi'ilga 0111 äterkra1· 

Järnvägarna får komma överens om avvi
kelser från bestämmelserna i denna avdelning 
om inbördes återkrav med undantag av be
stämmelsen i artikel 59 § 5. 

AVDELNING VI 
t:NDANT AGSBESTAMMELSER 

Artikel 62 

A 1·1·ikelser 

Vad som föreskrivs i de enhetliga rättsreg
lerna gäller inte i den mån det strider mot de 
bestämmelser som vissa stater meddelar för 
trafiken mellan sig vid tillämpningen av siir
skilda fördrag. såsom fördragen om den Eu
ropeiska kul- och stålgemenskapen och den 
Europeiska ekonomiska gemenskapen. 
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APPENDICE B 
ÅLA CONVENTION 
RELATIVE AUX 
TRANSPORTS IN-
TERNATIONAUX 
FERROVIAIRES 
(COTIF) DU 9 MAi 
1980 

REGLES UNIFORMES 
CONCERNANT LE CONTRAT DE 
TRANSPORT INTERNA TIONAL FER
ROVIAIRE DES MARCHANDISES 
(CIM) 

TITRE PREMIER 
GENERALITES 

Article premier 

Clwmp d'applil'ation 

§ I. Sous reserve des exceptions prcvues a 
I'article 2, les Rcgles uniformes s'appliquent 
a tous les envois de marchandises remis au 
transport avec une Iettre de voiture dirccte 
etablie pour un pan:ours emprunlant les terri
toires d'au moins deux Etats ct comprenant 
exclusivemcnt dcs lignes inscritcs sur la !iste 
prevue aux articles 3 ct 10 de la Convention. 

* 2. Dans les Regles uniforme~. le ter-
me « gare » couvre: les gares fenoviaires. les 
ports des services de navigation et tous 
autres etablissements des entreprises de 
transport. ouvcrts au public pom l'cxecution 
du contrat de transport. 

Arricle 2 

Erceptions du ch11111p d'application 

* I. Les envois dont la gare e~ peditricc et 
la gare destinataire sont situees sur le terri
toire d'un mcme Etat et qui n't:mpruntent le 
territoirc d'un autre Etat qu'en transit ne sont 
pas soumis aux Regles uniformes: 
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(Översättning) 

BIHANG B 
TILL FÖRDRAGET 
DEN 9 MAJ 1980 OM 
INTERNATIONELL 
JÄRN V ÄGSTRAFIK 
(COTIFJ 

ENHETLIGA RÄTTSREGLER 
FÖR AVTAL OM INTERNATIONELL 
JÄRNV ÄGSBEFORDRAN AV GODS 
(CIMJ 

AVDELNING I 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel I 

Tilliimp11i11gs11mräde 

§ I. Med förbehåll för de undantag som 
anges i artikel 2 är de enhetliga rättsreglerna 
tillämpliga på alla godssändningar som läm
nas till befordran med en genomgående frakt
sedel som har utfärdats för en striicka som 
berör minst två staters områden och som ute
slutande omfattar linjer som är upptagna på 
den lista som avses i artiklarna 3 och I 0 i 
fördraget. 

§ 2. I de enhetliga rättsreglerna innefattar 
uttrycket "station" järnvägsstationer, sjö
fartslinjers hamnar och alla andra inrättning
ar som trafikföretagen har öppnat för allmän~ 
heten i syfte att fullgöra befordringsavtal. 

Artikel 2 

Undantag från ti/liimpningsområder 

§I. När avsändnings- och bestämmelse
stationerna för en sändning ligger på en och 
samma stats område och en annan stats om
råde berörs endast av genomfart, är de enhet
liga rättsreglerna inte tillämpliga på beford
ringen 
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a) si les lignes par lesquelles s"effectue le 
transit sont exclusivement exploitces par un 
chemin de fcr de r Etat de de part ou 

bl si les Etats ou les chemins de fcr intc
resscs ·sont convenus de ne pas considerer 
ces envois comme internationaux. 

* 2. Les envois entre gares de dcux Etats 
limitrophes et les envois entre garcs de deux 
Etats en transit par le territoire d'un troi
sieme Etat. si les lignes par lesquelles s"effec
tue le transport sont exclusivement exploi
tees par un chemin de fer de run de ees trois 
Etats. sont soumis au regimc du tratic intc
rieur applicable il ce chemin de fer. lorsque 
rexpediteur. en utilisant la lettre de voiture 
correspondante. le revendique et que les lois 
et reglcments d'aucun des Etats interesses ne 
s'y opposent. 

Article 3 

Ohligation cfr transporter 

*I. Le chemin de fcr est tenu d'effectuer, 
aux conditions des Rgles uniformes. tout 
transport de marchandises par wagons com
plets. pourvu que: 

al rexpediteur se conforme aux Regles 
uniformes, aux dispositions complcmentaires 
et aux tarifs: 

b) le transport soit possiblc avec le person
nel et les moyens de transport normaux per
mettant de satisfaire les besoins reguliers du 
trafic: 

c) le transport ne soit pas empeche par des 
circonstances que le chemin de fcr ne peut 
pas eviter et auxquelles il ne depend pas de 
lui de remedier. 

~ 2. Le chemin de fer n'est tenu d'accepter 
les marchandises dont le chargement, le 
transbordement ou le dechargement exigent 
l"emploi de moyens speciaux que si les gares 
concernees disposent de ces moyens. 

* 3. Le chemin de fer n'est tenu d'accepter 
que les marchandises dont le transport peut 
etre effectue sans detai: les prescriptions en 
vigueur il la gare expeditrice dcterminent les 
cas ou les marchandises ne remplissant pas 
cette condition doivent etre prises provisoire
ment en depöt. 
* 4. Lorsque l'autoritc competente a de

cide que: 
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al om genomfartslinjen trafikeras uteslu
tande av en järnviig med siite i avsändnings
staten, eller 

bl om de berörda staterna eller järnvä
garna har enats om att inte betrakta beford
ringen som internationell. 

§ 2. När en befordran sker mellan stationer 
i två grannstater eller mellan stationer i två 
stater i genomfart över en tredje stats områ
de, och de linjer på vilka befordringen utförs 
uteslutande trafikeras av en järnväg med säte 
i någon av dessa tre stater. tillämpas de före
skrifter som gäller för denna järnvägs inrikes 
trafik, om avsändaren begär det och an
vänder motsvarande fraktsedel samt hinder 
mot detta inte möter på grund av lag eller 
annan författning i någon av de berörda sta
terna. 

Artike/3 

Bcjimlringsskyldighct 

* I. Järnvägen är skyldig att befordra så
dant gods som lämnas in som vagnslastgods i 
enlighet med de enhetliga riittsreglerna, un
der förutsättning att 

al avsändaren rättar sig efter de enhetliga 
rättsreglerna. tilläggsbestllmmelserna och 
tarifferna: 

b) befordringen kan genomföras med den 
personal och de normala transportmedel som 
svarar mot .trafikens vanliga behov; 

c) befordringen inte hindras till följd av 
förhållanden som järnvägen inte kan undgå 
och som det inte ankommer på den att avhjlil
pa. 

2. Järnvägen är inte skyldig att ta emot 
gods. vars lastning. omlastning eller lossning 
kräver att särskild utrustning används. om de 
berörda stationerna saknar sådan utrustning. 

3. Järnvägen är endast skyldig att ta emot 
gods som kan befordras utan dröjsmål. De 
föreskrifter som gäller för avsändarstationen 
avgör i vilka fall gods som inte uppfyller detta 
villkor skall tas emot för tillfällig förvaring. 

~ 4. Om en behörig myndighet har före
skrivit att 
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a) le service scra supprime ou suspendu en 
totalitc ou en partic, 

bJ certains cnvois seront exclus ou admis 
seulement sous condition. 

ces mesures doivent etre portees sans delai 
a la connaissanee du public et de:> chemins de 
fer; ceux-ci en informent les ch1~mins de fer 
des autres Etats en vue de leur publication. 
* 5. Les chemins de fer peuvent. d 'un 

commun accord. concentrer le transport de 
marchandises, dans ccrtains relations. sur 
des points frontiercs et sur des pays de transit 
determines. 

Ces mesures sont communiquces a l'Office 
central. Elles sont consignces par les che
mins de fer sur dcs listes specialcs. publiecs 
dans la forme prcvue pour les tarifs interna
tionaux ct entrcnt en vigueur un mois apres la 
date de la communication <11 '0ffice ci.:ntral. 
* 6. Toutc infraction commise par le che

min de fcr a cct articlc peut donna licu a une 
action en reparation du dommage causc. 

Article 4 

Ohjets c>.rclus du transport 

Sont cxclus du transport: 
a) les ohjets dont le transport est interdit. 

nc ffll-ce que sur l'un des territoires a par
courir: 

b) les objets dont le transport est rcserve a 
l'administration des postes. ne fln-cc que sur 
l'un des territoires it parcourir: 

cl les objets qui. par leurs dimensions. leur 
masse ou leur conditionnement. nc se pretc
raient pas au transport demande. en raison 
des installations ou du materiel. 111~ fLlt-ce que 
de l'un des chemins de fcr a emprunter: 

dl les matieres ct objets exclus du trans
port en vertu du Reglement coneernant le 
transport international ferroviaire des mar
chandises dangereuses IRIDl. Annexe I aux 
Regles uniformes. sous reserve cles deroga
tions prcvues ~1 l'article 5. ~ 2. 
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al trafiken varaktigt eller tillfälligt skall in
ställas eller inskränkas. 

bl vissa sändningar inte får befordras eller 
får befordras endast på vissa villkor. 

skall allmänheten och järnvägarna genast 
underrättas om detta . .Järnvägarna skall un
derrätta järnvägarna i de andra staterna. som 
i sin tur skall offentliggöra föreskriften. 
* 5. farnviigarna får sinsemellan komma 

överens om att i vissa förbindelser koncen
trera godsbefordringcn till bestämda gräns
övcrg[mgspunktcr och genomfartsländer. 

Sådana åtgärder skall meddelas till central
byrån. De skall av järnvägarna tas upp i sär
skilda listor. offentliggöras på samma sätt 
som de internationella tarifferna och träda i 
kraft en mförnd efter den dag då centralbyrån 
undcrriilladcs. 

~ 6. Om en järnväg åsidosätter någon be
stämmelse i denna artikel. kan järnvägen för
pliktas ersätta den skada som uppkommer 
härigenom. 

Artikel 4 

Fiirc111t1/ so111 inte hefimlras 

Befordran sker inte av: 
al föremt1l vars befordran är förbjuden, 

även om delta är fallet endast inom ett av de 
områden genom vilka befordringen skulle ha 
ägt rum: 

b) föremål vars befordran är förbehållen 
postverh:ct. även om detta är fallet endast 
inom ell av de områden genom vilka beford
ringen skulle ha ägt rum: 

c) föremål som på grund av omfång, vikt 
eller beskaffenhet inte lämpar sig för den be
gärda befordringen med hänsyn till järnvägar
nas anläggningar eller utrustning. även om 
detta är fallet endast i fråga om en av de 
järnvägar som skulle ha utfört befordringen: 

d) ämnen och föremål som enligt regle
mentet om internationell järnvägsbefordran 
av farligt gods (RID). bilaga I till de enhetliga 
rättsreglcrna. inte får befordras. dock inte om 
annat följer av artikel 5 § 2. 
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Article 5 
Objets admis au tra11.1port sous condition 

~ I. Sont admis au transport sous condi
tion: 

a) les matieres et objets admis au transport 
aux con.tlitions du RID ou des accords et des 
clauses tarifaires prevus au * 2: 

b) les transport funeraires. les vehiculcs 
de chemins de fer roulant sur leurs propres 
roues. les animaux vivants. les envois dont le 
transport presente des difficultes particu
lieres en raison de leurs dimensions. de lcur 
masse ou de leur conditionnement: aux con
ditions des dispositions complementaires: 
celles-ci peuvent deroger aux Regles uni
formes. 

Les animaux vivants doivent etre accoin
pagnes d'un convoyeur fourni par l'expedi
teur. Un convoyeur n'est toutefois pas exige 
lorsque cela est prevu dans les tarifs interna
tionaux ou lorsque les chemins de fer partici
pant au transport y ont renoncc a la demande 
de l'expediteur: dans ce cas. sauf convention 
contraire. le chemin de fer est decharge de sa 
responsabilite pour toute perte ou avarie qui 
resulte d'un risque que J'escorte avait pour 
but d. eviter. 
* 2. Deux ou plusieurs Etats, par <les ac

cords. ou deux ou plusieurs chemins de fer. 
par des clauses tarifaires, peuvent convenir 
<les conditions auxquelles doivent satisfaire 
certaines matieres ou certains ohjets exclus 
de transport par le RID. pour etre neanmoins 
admis. 

Les Etats ou les chemins de fer peuvent. 
dans les memes formes. rendre moins rigo
reuses les conditions d 'admission prevues 
par le RID. 

Ces accords et clause~ tarifaires doivent 
etre publies et communiqucs a l'Office cen
tral. qui les notifie aux Etats. 

Article 6 

Tar(fs. Accords partirnlicrs 

~ I. Le prix de transport et les frais acces
soires sont calcules conformcment aux tarifs 
lcgalement en vigeur et dument publies dans 
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Artikel 5 

Fiirl'mäl snm tas l:'lllOI rilf hl'.fiirdran pd i·is.rn 
l'illkor 

~ I. Befordran sker pä vissa villkor i föl
jande fall: 

a) ämnen och föremål tas emot till beford
ran på de villkor som föreskrivs i RID eller i 
sådana överenskommelser eller tariffbestäm
melser som avses i § 2; 

bJ lik. järnvägsfordon som rullar p~i egna 
hjul. levande djur och fliremi\I vars befordran 
är förenad med särskilda svårigheter pti 
grund av föremålets omfang. vikt eller be
skaffenhet tas emot till befordran på de vill
kor som anges i tilliiggshestiimmelserna: så
dana villkor för avvika fd\n de enhetliga riitts
reglerna. 

Levande djur skall iitföljas av en skötare 
som avsiindaren ställer till förfogande. Någon 
skötare behövs dock inte. när det medges i de 
internationella tarifferna eller när de järnvä
gar som deltar i befordringen har avstått från 
kravet på skötare på avsändarens begäran. I 
ett sådant fall Lir jiirnviigen. om inte annat har 
avtalats. fri från ansvarighet för förlust eller 
skada som uppkommer till följd av den fara 
som skulle avväi:ias genom att en skötare följ
de med. 
* 2. Två eller tlerä stater kan genom avtal 

och tvf1 eller tlerajärnviigar kan genom tariff
bestiimmelser komma överens om vilka vill
kor som vissa ämnen eller föremal måste 
uppfylla för att de skall tas emot till beford
ran. trots att de enligt RID är uteslutna från 
befordran. 

Staterna eller jiirnvägarna kan på samma 
siitt föreskriva lindrigare villkor för att gods 
skall tas emot till befordran iin de som anges i 
RID. 

Dessa avtal och taritlbestiimmelser skall 
offentliggöras och meddelas till centralbyran. 
som skall underrätta staterna om dem. 

Artikel 6 

Tan:f.frr. Siirskilda ii1·('f<'ll.\'k(>fllmeiser 

* 1. Frakten och tilliiggsavgiftcrna skall 
beräknas enligt de tariffer som gäller och är 
vederbörligen offentliggjorda i varje stat vid 
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chaque Etat, valables au moment de la eon
clusion du contrat de transport. meme si le 
prix de transport est calculc separement sur 
differentes sections du parcours. 

§ 2. Les tarifs doivent contenir toutes les 
conditions speciales applicablcs au transport. 
notamment les elements nccassaires au cal
cul du prix de transport et des frais acces
soires et, le cas echcant. les conditions de 
conversion des monnaies. 

Les conditions de tarifs ne peuvent deroger 
aux Regles uniformes que si celles-ei le prc
voient expressement. 

§ 3. Les tarifs doivent etre appliqucs a 
rous aux mcmes conditions. 
* 4. Les chemins de fcr peuvent conclure 

des a,ccords particuliers comportant des rc
ductions de prix ou d'autres avai1tages. dans 
la mesure ou dcs conditions comparablcs 
sont consentics aux usagers qui se trouvcnt 
dans des situations comparablcs. 

Des reductions des prix nu d'autres avan
tages peuvent etre accordes pour le service 
du chemin de frr. pour la service des admini
strations publiques ou pour des o:uvres de 
bienfaisance. 

La publication des mesures prises en vertu 
du premier et du deuxicme alin·~a n 'est pas 
obligatoire. 

~ 5. Les tarifs intcrnationaux peuvcnt etre 
declarcs obligatoirement applicables en trafic 
international. a l'exc!usion des tarifs intc
rieurs. 

L 'application d"un tarif international peut 
etre subordonnee a sa revendicatkon expresse 
dans la lettre de voiture. 

* 6. Les tarifs et les modi!ications de tarifs 
sont consideres comme dtiment publics au 
moment ou le chemin de ler en met tous les 
details a la disposition des usagers. 

La publication des tarifs internationaux 
n'est obligatoire que dans les Erats dont les 
chemins de fer participient il .ces tarifs 
comme rcseau de depart ou de destination. 
* 7. Les majorations de prix des tarifs in

ternationaux et autres dispositions qui au
raient pour effct de rendre plus rigoureuses 
les conditions de transport prevues par ces 
tarifs entrent en vigueur au plus töt quinze 
jours apres kur publication. suaf dans les cas 
suivants: 
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den tidpunkt dii befordringsavtalet slöts, 
även om frakten beräknas särskilt för olika 
delsträckor. 

~ 2. I tarifferna skall tas upp alla de sär
skilda villkor som skall tillämpas på beford
ringen och siirskilt de uppgifter som behövs 
för beräkning av frakten och tilläggsavgifter 
samt. i förekommande fall. villkoren för om
räkning till annan valuta. 

Villkoren i tarifferna får avvika från de en
hetliga riittsreglerna endast när dessa ut
tryckligen medger det. 

§ 3. Tarifferna skall tillämpas gentemot 
alla på samma villkor. 
* 4. Järnvägarna får triiffa särskilda över

enskommelser som medför fraktnedsiittning
ar eller andra förmtmer. i den mån jämförbara 

. kategorier av transportkunder erbjuds likvär
diga villkor. 

Fraktm:dsättningar och andra förmåner får 
medges för järnviigsförvaltningen och den of
fentliga förvaltningen samt för välgörande än
dami'tl. 

Åtgärder som har vidtagits med stöd av 
första eller andra stycket behöver inte ·offent
liggöras. 

~ 5. De internatiom:lla tarifferna kan för
klaras vara obligatoriskt tillämpliga i interna
tionell trafik så att de nationella tarifferna 
inte får tillämpas. 

Tilliimpningen av en internationell tariff 
kan göras beroende av att det i fraktsedeln 
uttryckligen begiirs att den skall tillämpas. 
* 6. Tarifferna och ändringar i dem anses 

vara vederbörligen offentliggjorda sii snart 
järnvägen har gjort dem tillgängliga i sin hel
het för transportkunderna. 

En internationell tariff behöver offentlig
göras endast i de stater vilkas jiirnvägar del
tar i tariffen som avgångs- eller bestämmelse
järnväg. 

~ 7. Frakthöjningar och andra ändringar 
som innebär en skärpning av befordringsvill
koren i tariffen träder i kraft tidigast femton 
dagar efter det att de har offentliggjorts. utom 
i följande fall: 
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a) si un tarif international prevoit !'exten
sion d'un tarif interieur au parcours total, les 
delais de publication de ce tarif interieur sont 
applicables; 

b) si les majorations des prix d'un tarif 
international sont consecutives å un releve
ment general des prix des tarifs interieurs 
d'un chemin de fer participant. elles entrent 
en vigueur le lendemain de leur publication, å 
condition que !'adaptation des prix du tarif 
international qu' entralne ce relevement ait 
ete annoncee au moins quinze jours å l'a
vance; cette annonce ne peut toutefois pas 
etre anteriure å la date de la publication du 
relevement des prix des tarifs intcrieurs en 
cause: 

c) si les prix de transport et frais acces
soires prevus dans les tarifs internationaux 
doivent ctre modifies pour tenir compte des 
fluctuations de change ou si des erreurs mani
festes doivent etre rectifiees, ces modifica
tions el rectifications entrent en vigueur le 
lendemain de leur publication. 
* 8. Dans les Etats ou il n'existe pas d'obl

igation de publier certains tarifs. ni de les 
appliquer å tous les usagers aux memes con
ditions. les dispositions de cet article ne font 
pas regle dans la mesure ou elles comportent 
une telle obligation. 

~ 9. Le chemin de fer ne peut percevoir, 
en sus du prix de transport et des frais acces
soires prevus par les tarifs. aucune somme 
autre que les depenses faites par lui. Ces 
depenses doivent etre dument constatees et 
dccomptees a part sur la lettre dt: voiture, 
avt:c toutes justifications utiles. Quand Ct:<; 
justifications ont ete fournies par des pieces 
jointes it la lettrc de voiture et si le paiement 
des dcpenses · correspondantes incombe å 
l'expcditeur, ces pieces ne sont pas livrees au 
destinataire avec la lettre de voiture. mais 
sonl remises a l'expediteur avec le compte de 
frais mentionne å l'article 15, § 7. 

Article 7 

U11i1e de compte. Cours de conversivn ou 
1/'acceptalivn des monnaies 

* I. L 'unite de compte prevue par les Re
gles uniformes est le Di-oit de tirage special 
tel que detini par le Fonds Monetaire Interna
tional. 
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a) om en internationell tariff förutsätter att 
en nationell tariff skall gälla för hela beford
ringssträckan. skall den nationella tariffens 
frister för offentliggörande tillämpas; 

b) om frakthöjningar i en internationell ta
riff följer av en allmän höjning av priserna i 
en deltagande järnvägs nationella tariffer. 
träder de i kraft dagen efter den dag då de har 
offenliggjorts, förutsatt att den anpassning av 
priserna i den internationella tariffen som den 
nationella höjningen föranleder har tillkänna
getts minst femton dagar i förväg: tillkännagi
vandet får dock inte ske tidigare än den dag 
då frakthöjningarna i den ifrågavarande na
tionella tariffen offentliggjordes: 

c) om frakterna eller tilläggsavgifterna i de 
internationella tarifferna skall ändras till följd 
av ändrade växelkurser eller rättas på grund 
av ett uppenbart fel i tariffen, träder ändring
en eller rättelsen i kraft dagen efter den dag 
då den har offentliggjorts. 

§ 8. I de stater där det inte föreligger skyl
dighet att offentliggöra vissa tariffer och inte 
heller skyldighet att tillämpa dem gentemot 
alla transportkunder på samma villkor gäller 
bestämmelserna i denna artikel inte i den mån 
de medför en sådan skyldighet. 

§ 9. Järnvägen får inte utöver dt:n frakt 
och de tilläggsavgifter som anges i tarifferna 
ta ut någon annan ersättning än för sina ut
lägg.· Utläggen skall behörigen styrkas och 
föras upp särskilt på fraktsedeln med alla ve
rifikationer som bt:hövs. När dt:ssa verifika
tioner har fogats till fraktseddn och dt:t ålig
ger avsändaren att betala utläggen. skall veri
fikationerna inte l~imnas ut med fraktsedeln 
till mottagaren utan återställas till avsändaren 
med den kostnadsavräkning som avses i arti
kel 15 * 7. 

Artikel 7 

Beräk11ingse11he1. \ialutakurser 1·id 0111riik
ni11g eller l'iixling 

* I. Med beräkningsenheter avses i de en
hetliga rättsreglcrna siirskilda dragningsriitter 
såsom de definieras av Internationella valuta
fonden. 
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La valeur. en Droit de tirage special. de la 
monnaie nationale d'un Etat membre du 
Fonds Monetaire International est caleulee 
selon la methode d"cvalution appliquee par le 
Fonds Monetaire lnternational pour ses 
propres operations et transactions. 

§ 2. La valeur. en Droit de tirage special. 
de la monnaie nationale d'un Etat non 
membre du Fonds Monetaire International 
est calculee de la fru;on determinee par cet 
Etat. 

Cc calcul doit exprimer en monnaie natio
nale une valeur reelle aussi proehe que possi
blc de celle qui resulterait de l"application du 
§ I. 

§ 3. Pour un Etat non membre du Fonds 
Monetaire lnternational. dont la !Cgislation 
ne permet pas d "appliquer le * I ou k * 2. 
l"unite de compte prevue par les Regles uni
formes est consideree comme etant egale i1 
trois francs or. 

Le franc or est defini par I 0/31 de gramme 
d"or au titre de 0.900. 

La eon version du franc or doit exprimer en 
monnaie nationale une valeur reelle aussi 
prnchc qu·e possible de celle qui resulterait de 
l"application du § I. 

* 4. Les Etats. dans les trois mois qui sui
vent la mise en vigueur de la Convention et 
chaque fois qu"tm changement se produit 
dans leur methode de calcul ou dans la valcur 
de leur monriaie nationale par rapport a l 'uni
te de compte. communiquent a l"Office cen
tral leur methode de calcul conformement au 
§ 2 ou les resultats de la conversion confor
mem..:nt au * 3. 

L "Offo:e central notifie ces informations 
aux Etats. 
* ."i. Le chemin de fer doit publier les cours 

auxquels: 
a) il dfe..:tue la conversion de sommes ex

primces en unites monetaires etrangeres. 
payables en monnaie du pays (cours de con
version l: 

bJ il accepte en paiemcnt des monnaies 
etrangeres (cours d"acceptation). 
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Viirdet av en stats nationella mynt uttryckt 
i särskilda dragningsrätter skall. för en stat 
som är medlem av Internationella valutafon
den. bestiimmas enligt den beräkningsmetod 
som valutafonden tilliimpar för sin verksam
het och sina transaktioner. 
* 2. Värdet av en stats nationella mynt ut

tryckt i siirskilda dragningsrätter skall. för en 
stat som inte är medlem av Internationella 
valutafonden. beräknas på det sätt som be
stäms av den staten. 

Denna heräkning skall ge ett realviirde i 
nationellt mynt som så nära som möjligt över
ensstämmer med vad som skulle ha följt av 
en tillämpning av * I. 

§ 3. För en stat som inte är medlem av 
Internationella valutafonden och vars lag inte 
medger att § I eller § 2 tillämpas, anses den 
beräkningsenhet som ·anges i de enhetliga 
rättsreglerna motsvara tre guldfrancs. 

En guldfranc motsvarar 10/31 gram guld av 
0.900 finhet. 

Omriikningen av guldfrancs skall ge ett 
realviirde i nationellt mynt som så niira som 
möjligt överensstämmer med vad som skulle 
ha följt av en tillämpning av ~ I. 

* 4. Inom tre månader från det att fördra
get har trätt i kraft och varje gång som beräk
ningsmetoden ändras eller värdet av en stats 
mynt uttryckt i beräkningsenheten ändras, 
skall den berörda staten underrätta central
byrån om den beräkningsmetod enligt * 2 
som staten tillämpar resp. resultatet av om
räkningen enligt * 3. 

Centralbyrån skall delge staterna dessa 
upplysningar. 
* ."i. Järnvägen skall offentliggöra de kurser 

till vilka: 
a) den omräknar belopp som är uttryckta i 

utländskt mynt, när de skall betalas i landets 
mynt (omräkningskurs): 

b) den tar emot betalning i utländskt mynt 
(mottagningskurs). 
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Article 8 

Dispositions .1p1;cia/es li catains tmnsports 

* I. Pour le transport des waguns de parti
culiers. des dispositions speciales sont prc
vues par le Reglement concernant le trans
port international ferroviaire des wagons de 
particuliers (RIP). Annexe Il aux Regles uni
formes. 

~ 2. Pour le transport des conteneurs. des 
dispositions specialcs sont prcvues par le 
Reglement concernant le transport interna-_ 
tional ferroviaire des conteneurs (RICo). An
nexe 111 aux Ri:gles uniformes. 
* 3. Pour le transport des colis express. les 

chemins de fer peuvent. par des clauses tari
faires. convenir de dispositions speciales 
conformes au Ri:glement concernant le trans
port international ferroviaire des colis ex
press (R!Exl. Annexe IV aux :Regles uni
formes. 

§ 4. Deux ou plusieurs Etats. par des ac
cords, ou deux ou plusieurs chemins de fer, 
par des dispositions complementaires ou des 
clauses tarifaires. peuvent convenir de condi
tions derogeant aux Regles uniformes pour 
les transport concernant : 

a) les envois avec document de transport 
negociable. 

bl les envois il ne livrer que contre remise 
du duplicata de la lettre de voiture. 

c) les envois Jejournaux. 
d) les envois destines aux foires ou exposi

tions. 
e) les envois d'agres de chargcment et de 

moyens de protection contre la chaleur et le 
froid pour les marchandises transportees. 

f) les envois effectues. sur tout ou partie du 
parcours. sous le couvert de lettres de voi
ture ne servant pas de document de taxation 
et de facturation. 

gJ les envois effectues sous le couvert d'un 
instrument servant il la transmission automa
tique des donnees. 

6 Riksdagen 1984185. 8saml. Nr 17 
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Artikd8 

Siirskildo hcstii111111l'i.1·c·rf!ir 1·i.1s<1 h1:fimlri11g
ar 

* I. Siir~kilda besUimmelser llm befordran 
av privatvagnar finns i reglemen1e1 om inter
nationell jiirnvägsbefordran fiir prival vagnar 
(RIPJ. bilaga Il till de enhetliga riillsreglerna. 

~ 2. Siirskilda bcstiimmelser om befordran 
av nmtainrar finns i reglementet om interna
tionell jiirnvägsbefordran av i..'Ontainrar 
(RICoJ. bilaga 111 till de enhetliga riittsreg
lerna. 
* 3. Jiirnviigarna kan komma iivcrcn.-; om 

siirskilda hestiimmelser Llfll befordran av ex
pressgods genom tariftbesti1mmclser i enlig
het med reglementet om internationell järn
vägshefordran av expressg,1ds tRIExl. bilaga 
IV till de enhetliga riittsreglerna. 

* 4. Tv;'i eller flera stater kan i avtal och 
tvä eller· flera järnviigar kan genom tilliiggs
bestiimmelscr eller tariftbestiimmclser kom
ma överens om villkor som avviker från de 
enhetliga riillsreglerna för befordran av 

a) försiindelser med transrorthandlingar 
som för överlf1tas. 

b) försiindelser som fttr liimnas ut endast 
mot att fraktsedelsdubhletten liimnas tillba
ka. 

cl tidningsförsiindel<.er. 
dl försiindelser som iir avsedda för mässor 

eller utställningar. 
e) försiindelser med lastning~arwrdningar 

och anordningar för att skydda det transpor
terade godset mot värme eller kyla. 

f) försändelser som för hela eller en del av 
befordringssträckan befordras med en frakt
sedel som inte utgör underlag för frakthe
räkning och debitering. 

g) försändelser med en transporthandling 
som utnyttjas för automatisk dataöverföring. 
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Article9 

J)isp11si t i< 111.1 c ., 11111>/ (
0

'111<'111 c1 i re.1 

~ I. Ocux ou plusieurs Etats ou dcux ou 
plusieurs chcmins de fcr pcun:nl ciablir des 
dispositions complCmentaires pour l'execu
tion des Ri:gles uniformcs. Ellcs ne peuvent 
derogcr aux Regles uniformes quc.si cclles-ci 
le prcvoicnt cxpressement. 

~ 2. Les dispositions complcmentaires 
sont miscs en vigucur ct puhlices dans les 
forrrn:s prcrnes par lö lnis et ri:glemcnts de 
cha4ue E1at. Les dispositions complemen
taires el kur mise <:n vigucur sont communi-
4uC.:s :1 I 'Officc central. 

Artid<' /0 

Droit lllltio111il 

~ I. A dcfaut de stipulations dans les Rc
gles uniformes. les dispositions comp1Cmen
l<1irl'S et ll's t;1rit\ intcrnationaux. le drPit na
tional est applicablc. 

~ 2. On cntcnd par Jroit national le drnit de 
l'Et<1t OLI l'ayant droit fait valoir ses droits. y 
compris les reglcs r.:lativcs aux conllib de 
luis. 

TITRE Il 
CONCU:SION ET EX~XLITION DU CON
TRA T DE TRANSPORT 

Article 11 

Ctmc/11sio11 du contrl/t (il' transport 

* I. L<: contrat di.: transport est conclu des 
4uc le chi.:min de fer expediteur a acci.:ptc au 
transport la marchandise accompagnec de la 
lettri.: de voiture. L'acceptation est constatee 
par !'apposition sur la lettre de voiturc ct. le 
cas ccheant. sur chaque feuillc complemcn
taire. du timbre de la gare expedicrice ou de 
l'indication de la machine comptable. portant 
la date de l'acceptation. 
* 2. Le traitement conforme au * I doit 

avoir lieu immediatement apres la remise au 
transport de la totalite de la marchandise fai
sant l'objet de la lettre de voiture et. dans la 
rno.:sun: ou les prescriptions en vigueur a la 
gare expeditrice le prevoient. le paiement des 
frais que J'expcditeur prend a sa charge OU le 
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Artikel 9 

fil/ ii gg.1hc.11ii111 mclser 

* I. Två eller flera stater eller 1 vf1 eller fle
ra järnviigar för utfärda ti!Higgshcstämmelser 
för tilliimpningen av de enhetliga riittsreg
lerna. En tilliiggsbcstiimmelse fi\r avvika fr{rn 
de enhetliga riittsreglerna endast om det är 
uttryckligen medgivet i dessa. 

~ 2. Tilliiggsbestiirnmelscrna s:itts i kraft· 
llCh offentliggörs i den ordning som före
skrivs i lag eller annan författning i va1jc stat. 
Centralhydrn skall undcrriittas om tilhiggsbe
stämmclsernas innehåll och ikrafttriidandc. 

Artikel 10 

Nutic111l'il riitt 

* I. Om bestiimrnelser .saknas i de enhet
liga riittsreglerna. ti!Higgshcstiimmelscrna 
och de internationella tarifferna. iir nationell 
riitt tillämplig. 

~ 2. Med nationell riitt först~1s riittslird
ningen - d:iri inbegripet dess lagvalsreglcr -
i den stat di1r den heriittigadc gör sitt anspdk 
giillande. 

A \'DELNING Il 
1:-.IGÅE!'l."DE OCH FLILLGÖRANDE AV BE
FORDRl:-.IGSA VTALET 

Artikel 11 

B <'./iJrJri11g.1·ll 1·1 lllc ts till k11111.11 

* I. Ett hefordringsavtal är slutet så snart 
avsiindningsjiirnviigen har tagit emot godset 
jiimte fraktsedeln till befordran. Mottagandet 
erkänns genom att fraktsedeln och. i före
kommande fall. varje tilläggsblad förses med 
avsändningsstationens stiimpel eller maski
nell kvittering med uppgift om dagen för mot
tagandet. 

* 2. Erkännandet enligt ~ I skall ske ome
delbart efter det att allt gods som fraktsedeln 
avser har lämnats till befordran och, i den 
mån det föreskrivs i de bestämmelser som 
gäller för avsändningsstationen. avsändaren 
har betalat de belopp som belöper på honom 
eller har deponerat ett garantibelopp enligt 
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depöt d'une garantie conformcment ~1 l'arti
cle 15.§·7. Ledit traiterncnt doit avoir lieu en 
prcsence de l'cxpcditeur si celui-ci le de
mandc. 

§ 3. Apres !'apposition du timbre ou de 
l'indication de la machine comptable. la lettre 
de voiture fait preuve de la conclusion et du 
contenu du contract de transport. 

§ 4. Toutefois, en ce qui concerne les mar
chandiscs dont le chargcment incomhe il l'cx
pcditeur en vertu des tarifs ou des conven
tions entre cclui-ci ct le chcmin de fer. lors
quc de tellcs convcntions sont autorisccs a la 
garc cxpcditrice, les inscriptions portecs sur 
la lettre de voiturc relative il la massc de la 
marchandisc ou au nomhre des colis ne font 
preuvc contre le chemin de fer. que si ce der
nicr a verifie ccttc masse ou cc nombrc ct l'a 
constate sur la lettre de voiture. Le cas 
echeant, ces inscriptions peuvent etre prou
vecs par d'autres moyens. 

S'il est evident qu'aucun manque effectif 
ne corrcspond a la difference de massc ou de 
nombre des colis par rapport aux inscriptions 
portecs sur la lcttrc de voiture. ccllcs-ci nc 
font pas preuvc contrc le chcmin de fcr. Il en 
est notammcnt ainsi lorsquc le wagon est re
mis au dcstinatairc avec dcs sceaux d'originc 
intacts. 

§ 5. Le chcmin de fcr doit ccrtilier sur le 
duplicata de la lettre de voiturc, par !'apposi
tion du timbre a datc OU de l'indication de la 
machine comptable, la reception de la mar
chandise et la date de I'acceptation au trans
port, avant de restitucr ce duplicata a l'expe
diteur. 

Ce duplicata n 'a la valcur ni de la lcttre de 
voiturc accompagnant la marchandise, ni 
d'un connaisscment. 

Article 12 

Lettre de voiture 

~ I. L · cxpeditcur doit presenter unc lettrc 
de voiture dument remplie. 

Une lettre de voiture doit etre etablie pour 
chaque envoi. Une meme lettre de voiture ne 
peut concerner que le chargement d'un seul 
wagon. Les dispositions complcmentaircs 
peuvent deroger a ces regles. 
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artikel 15 * 7. Erkännandet skall ske i närva
ro av avsändaren. om han begiir det. 

§ 3. När fraktsedeln har försetts med stäm
pel eller maskinell kvittering, utgör den bevis 
om att bcfordringsavtalet är slutet och om 
dess innehåll. 

§ 4. I fråga om gods, som det åligger av
sändaren att lasta enligt tarifferna eller en 
överenskommelse mellan honom och järnvä
gen som är tillåten på avsändningssta.tioncn. 
utgör dock de uppgifter om godsets vikt eller 
antalet kollin som har antecknats i fraktse
deln bevis mot järnvägen endast om denna 
har kontrollerat vikten eller antalet kollin och 
detta har antecknats på fraktsedeln. I före
kommande fall kan uppgifterna styrkas på 
något annat sätt. 

Om det iir uppenbart att den skillnad som. 
föreligger mellan den faktiska vikten eller det 
faktiska antalet kollin och de uppgifter som 
har antecknats i fraktsedeln inte motsvaras 
av någon verklig skillnad. utgör dessa anteck
ningar inte något bevis mot järnvägen. Fram
för allt är detta fallet niir vagnen lämnas ut till 
mottagaren med obrutna ursprungsplombe
ringar. 

§ 5. Innan fraktscdclsdubbletten lämnas 
tillbaka till avsilndaren, är j{1rnvägen skyldig 
att genom datumstämpel eller maskinell 
kvittering pä fraktsedelsdubbletten intyga att 
godset har tagits emot och dagen då det togs 
·emot till befordran. 

Denna dubblett är inte likvärdig vare sig 
med den fraktsedel som följer med godset 
eller med konossement. 

Artikel 12 

Fraktsedeln 

~ I. Avsändaren skall lämna en fraktsedel 
som är rätt ifylld. 

En fraktsedel skall upprättas för varje 
sändning. Samma fraktsedel kan avse endast 
en enda vagnslast. I tilläggsbestämmclscrna 
får göras avvikelser från dessa regler. 
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* 2. Les chcmins de fcr fixen!. pour la pe
tite vitesse et pour la grande vitesse. le mo
de le uniforme de lettre de voiture. qui doit 
comporter un duplicata pour l"expediteur. 

Le choix de la lcttre de voiturc par l"expe
diteur indique si la marchandise est il trans
porter en petite ou en grande vitesse. La de
mande de la grande vitesse sur une partie du 
parcours cl de la pctite vitesse sur une :rntre 
partie n"est pas admise. sauf accord entre 
tous les chemins de fcr interesscs. 

Pour certains trafics, notamment cntrc 
pays limitrophes, les chemins de fer peuvent 
prescrire, dans les tarifs, l"emploi d"une lettre 
de voiture de modele simplific. * 3. La lettre de voiture doit etre imprimce 
dans deux OU evcntuellement trois langues. 
dont l'une au moins doit ctrc choisie parmi 
les langues de travail de )'Organisation. 

Les tarifs internationaux peuvent deter
miner la langue dans laquelle doivent etre 
redigees les inscriptions portees sur la lcttrc 
de voiture par l'expediteur. A dcfaut. elles 
doivcnt l"etre dans une des langues officielles 
de l"Etat de depart et unc traduction dans une 
dcs langues de travail de l'Organisation doit 
etre jointe, it moins que les inscriptions ne 
soient rcdigces dans une de ccs langues. 

Les inscriptions portees sur la lettre de 
voiturc par l"expediteur doivent etre redigees 
en caracteres latins, sauf derogations prevues 
par les dispositions complementaires ou les 
tarifs internationaux. 

Article 13 

Tc11c11r de la letrre de 1·oit11re 

* I. La lettrc de voiture doit obligatoire
ment comporter: 

al la designation de la gare dcstinatairc; 
bl le nom <:!! l'adresse du destinataire; une 

seule personne physiquc ou autn: sujet de 
droit doit etre inscrit comme destinataire; 

c) la designation de la marchandise; 
dl la masse ou, it defaut. une indication 

analogue conforme aux prescriptions en vi
gueur it la gare expeditrice; 

el le nombre de colis et la description de 
)'emballage, pour les envois de detail et pour 
les wagons complets comportant un ou plu
sicurs elements de chargement expcdics en 
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* 2. Järnv;igarna skall fastställa fraktse
delsblanketter för fraktgods och för ilgods. 
De skall omfatta en dubblett för avsändaren. 

Genom avsändarens val av fraktsedel 
anges om godset skall befordras som frakt
gods eller som ilgods. En begäran om ilgods
befordran på en del av befordringssträckan 
och om fraktgodsbefordran på en annan del 
av sträckan är inte tillåten. om inte samtliga 
berörda järnvägar har medgett det. 

För viss trafik. särskilt mellan grannländer, 
får järnvägarna i tarifferna föreskriva att en 
förenklad fraktsedel skall användas. 

* 3. Fraktsedeln skall tryckas på två eller 
eventuellt tre språk. av vilka minst ett skall 
vara något av organisationens arbetsspråk. 

I de internationella tarifferna får föreskri
vas på vilket språk avsändaren skall avfatta 
de uppgifter som han för in i fraktsedeln. Har 
någon sådan föreskrift inte meddelats, skall 
uppgifterna avfattas på ett av avsändnings
landets officiella språk, varvid en översätt
ning till ett av organisationens arbetsspråk 
skall bifogas. om uppgifterna inte är avfat
tade på något av dessa. 

De uppgifter som avsändaren för in i frakt
sedeln skall skrivas med latinska bokstäver, 
om inte undantag härifrån medges i tilläggs
bestämmelserna eller de internationella tarif
ferna. 

Artikel 13 

Fraktsedelns inne/ull/ 

* I. Fraktsedeln skall alltid innehålla upp
gift om: 

a) bestämmelsestationen: 
b) mottagarens namn och adress; som 

mottagare skall anges en enda fysisk person 
eller ett enda annat rättssubjekt: 

cl en beskrivning av godset; 
dl vikten eller, om denna inte anges. en 

motsvarande uppgift enligt de föreskrifter 
som gäller för avsändningsstationen; 

el antalet kollin och förpackningens art 
(kollislag). för styckegods samt för kompletta 
vagnslaster när dessa innehåller en eller flera 
last enheter som befordras i kombinerad järn-
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trafic fer-mer et de vant etre transbordes: 
t) le numcro du wagon et, en outre. pour 

les wagons de particuliers. la tare. pour les 
marchandises dont le chargement incombe a 
l'expediteur: 

g) l'enumeration delaillee des pieces re
quises par les douanes ou d'autres autorites 
administratives. jointes a la lettre de voiture 
ou mentionnces comme tenues ~1 la disposi
tion du chemin de fcr dans une gare designee 
ou dans un bureau de douane ou de toute 
au tre autorite: 

hl le nom et l'adresse de l'expediteur: une 
seule personne physique ou autre sujet de 
droit doit etre inscrit comme expediteur: si 
les prescriptions en vigucur a la gare expedi
trice l'exigent. l'expediteur doit ajouter å son 
nom et il son adressc sa signature manuscrite, 
imprimce ou apposee au moyen d'un timbre. 

Les prescriptions en vigueur a la gare ex
peditrice determinent, pour l'ensemble du 
parcours. les notions de « wagon complet,, et 
d'«envoi de detail "· 

~ 2. La lettre de voiture doit, s'il y a lieu, 
contenir toutcs les autres inscriptions pre
vues par les Rcgles uniformes. Elle ne peut 
comporter d'autres inscriptions que si elles 
sont imposees ou admises par les lois ct reg
lements d'un Etat. les dispositions comple
mcntaires ou les tarifs, el ne sont pas eon
traires aux Reglcs uniformes. * 3. Toutcfois, l'cxpeditcur pcut insercr 
dans l'emplacement de la lcttre de voiture 
reserve a eet effet. mais a titre d'information 
pour le destinataire. des indications qui se 
rapporten! il l'envoi. sans qu'il en resultc ni 
obligation. ni responsabilite pour le chemin 
de fer. 

§ 4. Il est interdit de remplacer la lettre de 
voiture par d'autres documents ou d'y 
joindre d'autres pieces que ceux qui sont prc
scrits ou admis par les Regles uniformes, les 
dispositions complementaires ou les tarifs. 

Artic/e 14 

ltineraire et tarifs applicah/es 

§ I. L 'expediteur peut prescrire. dans la 
lettre de voiture, l'itineraire å suivre. en le 
jalonnant par des points frontiercs ou par des 
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vägs- och sjötrafik och som skall omlastas: 
I) vagnsnummer och för privatvagnar 

dessutom vagnens egenvikt i fråga om gods 
som det åligger avsändaren att lasta: 

g) en noggrann förteckning över sådana 
handlingar som krävs av tullmyndigheter el
ler andra förvaltningsmyndigheter och som är 
fogade vid fraktsedeln eller uppges stå till 
järnvägens förfogande p<t en angiven station. 
hos en tullkammare eller hos någon annan 
myndighet: 

hl avsändarens namn och adress: som av
sändare skall anges en enda fysisk person 
eller ett enda annat riittssubjekt; om det 
krävs enligt de föreskrifter som giiller för av
sändningsstationen, skall avsändaren till upp
giften om namn och adress foga även sin 
namnteckning. handskriven, tryckt eller 
stämplad. 

De föreskrifter som gäller för avsändnings
stationen avgör för hela hefordringssträckan 
om sändningen skall anses utgöra "hel vagns
last" eller ··styckegods··. 

~ 2. Fraktsedeln skall. i förekommande 
fall. dessutom innehålla sådana uppgifter som 
anges i de enhetliga rättsreglerna. Andra upp
gifter får föras in endast om de är föreskrivna 
eller tillåtna enligt lag eller annan författning i 
någon stat. i tilläggsbestämmelscrna eller i 
tarifferna och inte strider mot de enhetliga 
rättsreglerna. 

§ 3. Avsändaren får dock p[i den plats i 
fraktsedeln som är avsedd för upplysningar 
till mottagaren föra in uppgifter som rör sänd
ningen. utan att detta medför vare sig skyl
digheter eller ansvarighet för järnvägen. 

§ 4. Det iir förbjudet att ersiitta fraktsedeln 
med andra handlingar eller att till denna foga 
andra dokument än sådana som är föreskriv
na eller tillåtna enligt de enhetliga rhttsreg
lerna. tilläggsbestämmclserna eller tarifferna. 

Artikel 14 

Bej(Jrdringsvägar och 1illii111pli>:a tar(ljcr 

§ I. Avsändaren kan i fraktsedeln före
skriva befordringsvägen genom att ange 
gränsövergångspunkter eller gränsstationer 
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gares fronticres et, le cas cchcant, par des 
gares de transit entre chemins de fcr. Il nc 
peut prescrire que dcs points fronticres et des 
garcs frontieres ouverts au 'trafic dans la rela
tion considCrec. 
* 2. Sont assimi!Ccs a une prescription 

d'itineraire: 
a) la <lcsignation dcs garcs ou doivent s'ef

kctuer les formalitcs cxigees par les <louanes 
ou <l"autrcs autoritcs administratives. ainsi 
que cclle <les garcs oi1 dcs soins speciaux 
<loivent etrc donnes a la marchan<lise (Soins a 
<lonner aux animaux. regl<u;:age, •:tc.J: 

bJ la designation dcs tarifs i1 appliquer. si 
elle suffit i1 determincr les garcs cntrc les
quclles les larifs revcndiqucs doivent ctrc 
appliqucs: 

cl l"in<licalion du paiement de tout ou par
tic <les frais jusqu·a X (X designanl nommc
mcnt le point oii se fait la 'ioudurc <les tarifs 
<les pays limitrophcs I. 
* 3. Le chcmin de fcr nc pcut, hors les cas 

vises a l'arlicle 3. ** 4 el 5 el il l'article 33. 
* I. effectuer le transport par un itincrairc 
diffcrent de celui prcscril par l'expe<liteur 
qu'il la double condili~m: 

a) quc les formalites ex1gees par les 
<louanes ou d"autres aulorites adminislra
tives. ainsi que les soins spcciaux i1 donncr a 
la marchandis..:. aient toujours licu aux gares 
dcsignces par l'expedi1eurs: 

bJ que les frais cl les dclais de livraison ne 
soient pas supcrieurs aux frais et aux delais 
caleules selon l'itincraire prescrit par l"expc
dileur. 

La lettre a) ne s"applique pas aux envois de 
dctail si un des ehemins de fer participant au 
transport ne peut respccter l'itinfraire choisi 
par l'expcditeur en raison des prescriptions 
d'itineraire resultant de son organisation des 
transports internationaux d'envois de detail. 

~ 4. Sous reservc du * 3. les frais cl les 
<lclais de livraison sont calcules selon l'itine
raire prcscrit par l'expediteur ou. i1 <lefaut. 
sclon l'itineraire que le chemin de fcr a 
choisi. 
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och i förekommande fall stationer för transit 
mellan järnviigar. Han får dock inte föreskri
va andra gränsövergångspunkter eller gräns
stationer än sådana som är öppna för trafik i 
den förbindelse som det är fråga om. 
* 2. Med föreskrifter om befordringsväg 

likställs 
al uppgifter om stationer där åtgärder som 

kriivs av tullmyndigheter eller andra förvalt
ningsmyn<ligheter skall fullgöras samt upp
gifter om stationer där särskild vård skall äg
nas godset (v{ml av levande djur, omisning 
osv.): 

bl uppgifter om de tariffer som skall tilläm
pas. om dessa uppgifter iir tillräckliga för att 
bestämma de stationer mellan vilka de be
giirda tarifferna skall tilliimpas: 

cl anvisningar om betalning av alla kostna
der eller del av kostnaderna till X (där X är 
namnet p[1 en fraktberäkningssnittpunkt mel
lan grannläi;i<ler). 
* 3. Bortsett från de fall som anges i arti

kel 3 ** 4 och 5 samt i artikel 33 § I får 
jiirnviigen utföra befordringen över en annan 
befordringsviig än den som har föreskrivits 
av avsändaren endast under den dubbla för
utsiittningen 

al att de åtgärder som krävs av tullmyn
digheter eller andra förvaltningsmyndigheter 
och den särskilda vård som skall ägnas god
set alltid fullgörs på de stationer som har 
angetts av avsändaren: 

bl att kostnaderna inte blir större och le
veransfristerna inte blir längre än för den be
fordrings väg som har föreskrivits av avsän
daren. 

Vad som anges under aJ är inte tillämpligt 
pil styckegods, om någon av de järnvägar 
som deltar i befordringen inte kan följa den 
befordringväg som har valts av avsändaren 
på grund av sådana bestämmelser om beford
rings väg som iir föranledda av det sätt på 
vilket denna järnvägs befordran av stycke
gods i internationell trafik är organiserad. 

~ 4. Om inte annat följer av § 3, beräknas 
kostnaderna och leveransfristerna efter den 
bcfordhngsväg som har föreskrivits av av
siindaren eller. om någon sådan föreskrift 
inte finns. efter den väg som järnvägen har 
valt. 
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* 5. L 'expediteur peut prescrire. dans la 
lettn: de voiture. les tarifs a appliquer. Le 
chemin de fer doit appliquer ces tarifs si les 
conditions mises a leur application sont rem
plies. 

~ 6. Si les indications de l'expediteur ne 
suffisent. pas a determiner l'itineraire ou les 
tarifs a appliquer ou si certaines de ces indi
cations sont incompatibles. le chemin de fer 
doit choisir l'itinerairc ou les tarifs qui lui 
paraissent les plus avantageux pour !'expedi
tcur. 

~ 7. Le chcmin de fer n 'est responsable du 
dommage resultant du choix effectue confor
mement au § 6 qu'en cas de dol ou de faute 
lourde. * 8. S 'il existe un tarif intcrnational dcpuis 
.la gare expeditrice jusqu'a la garc destina
taire et si. a dcfaut d'indications suffisantes 
de l'expcditeur. le chemin de fcr a applique 
ce tarif. il doit rembourser a l'ayant droit. sur 
sa dcmande. la difference en tre le prix de 
transport ainsi applique et celui qu'aurait 
donne. sur le meme parcours. la soudurc 
d'autrcs tarifs. lorsque cette difference ex
cede 4 unitcs de compte par lettre de voiture. 

Il en est de meme si. a dcfaut d'indications 
suffisantes de l'expcditeur. le chemin de fer a 
appliqi.1e la soudure des t<irifs alors qu'il exis
tc un tarif international plus avantageux 
quant au prix. toutes autres conditions etant 
par ailleurs identiqucs. 

Article 15 

Paiemcnt des frais 

* 1. Les frais (prix de transport, frais 
accessoires. droits de douane ct autres frais 
survenant i1 partir de l 'acctptation au trans
pllrt jusqu'å la livraison) sont payes soit par 
l'expcditeur. soit par le destinataire. confor
mement aux dispositions· ci-dcssous. 

Pour l'application de ces dispositions. sont 
consideres comme prix de transport les droits 
qui. <.J'aprcs le tarif applicable. doivent ctre 
ajoutes aux prix resultant des barcmes ou aux 
prix exceptionnels lors du calcul du prix de 
transport. 

§ '.!. L 'expediteur qui prend i1 sa charge la 
totalitc ou unc partie des frais doit l'indiquer 
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~ 5. Avsiindaren för i fraktsedeln föreskri
va vilka tariffer som skall tilliimpas. Jiirnvii
gen är skyldig att tilliimpa dessa tariffer. om 
villkoren för deras tilliimpning iir uppfyllda. 

~ 6. Om avsiindarens uppgifter inte är till
riiekliga for att befordringsviigen eller de ta
riffer som skall tillämpas sk.all kunna besti1m
mas eller om vissa av dessa uppgifter iir oför
enliga. skall jiirnvägen viilja den viig eller de 
tariffer som järnvägen anser vara fiirmilnli
gast for avsändaren. 

* 7. Järnviigen iir ansvarig fiir skada snm 
uppstfir till följd av el! val enligt ~ 6 endast 
om uppsftt eller grov vfö·dslöshet föreligger. 

~ !<. Om det finns en internationell tariff 
från avsändnings- till hcstiimmels·cstationen 
och om jiirnviigcn har tillämpat denna tariff 
på grund av att avsiindaren inte har liimnat 
tillriickliga uppgifter. är järnviigen skyldig att 
på begiiran av den beriittigadc till denne beta
la tillbaka skillnaden mellan den stdunda be
räknade frakten och den frakt som skulle ha 
utgått för samma befordringssträcka enligt 
andra tariffer, när skillnaden per fraktsedel 
överstiger fyra beräkningsenheter. 

Detsamma gäller. om jiirnvägen i brist på 
tillräckliga uppgifter från avsiindaren har 
stiillt samman tariffer vid fraktberäkningen i 
stället för att tilliimpa en genomg~1cnde inter
nationell tariff som ger liigre frakt under i 
övrigt lika förutsiittningar. 

Artikel 15 

Betalning m· kostnaJt'ma 

* 1. Kostnaderna (frakt. tilliiggsavgifter. 
tullavgifter och andra kostnader· som upp
kommer fr~in det att godset tas emot till be
fordran till dess att det lämnas ut) skall beta
las av avsändaren eller mottagaren i enlighet 
med följande hestiimmclser. 

Vid tillämpning av dessa bestiimmelser 
skall som frakt anses de avgifter som enligt 
den tillämpliga tariffen vid fraktberiikningcn 
skall liiggas samman med fraktsatserna enligt 
ordinarie tariffer eller undantagstariffer. 

* '.!. En avsändare som åtar sig att betala 
kostnaderna helt eller delvis skall ange detta i 
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dans la lettrc de V<>itun.: en utilisant l'une des 
mentions suivantes: 

ai I" "fram:o de port··. s'il prend i1 sa 
eharge uniquement le prix de transport: 

2" .. fran..:o de plirt y compris ... ,. . s' il 
prend i1 sa charge des frais en sus du prix 
de transport: il doit designer exa1:tement 
..:es frais: les adjon..:tions. qui ne peuvent 
con..:erner que des frais accessoires ou 
autres frais survenant i1 partir de l'accepta
tiL1n au transport jusqu'i1 la livraison. ainsi 
que les som mes pen;ues par les douanes ou 
d\1utres aut<11·i1es adrninistratives. ne doi
vent pas avoir pour efti:t de diviser le mon
tant to1al d'une rncme categorie de frais 
t par cxcmpk le mon tant total des droits de 
douanc ct des autres sommes ;:1 payer a la 
Jouane. la taxe sur la valeur a,ioutee !.!tant 
ninsideree comme unc catcgorie separeeJ: 

3" "1·raneo Je pllrt jusqu'a X,. tX dcsig
nant npmmcment le point oll se: fait la sou
dure des l<1rifs t.les pays limitrophesl. s'il 
prend i1 sa charge le prix de transport jus
qu'i1 X: 

4" ,, franco de port y compris ... jusqu'i1 
X .. t X designant nommcrnent le poim 0(1 

se fait la soudure dcs tarifs de:; pays limi
trophesl. s'il prend i1 sa chargc Jes frais en 
sus du prix de transport ju~qu'~1 X. i1 l'ex
dusiL111 de llllls frais se rapportant au pays 
lllt au chernin de fcr suhscquem: ks dispo
sitiL1ns du 2'' son! applil:ables par analogie: 
bl ·· franCLl de tous frais ... s'il prend it sa 

charge tous les frais (prix de transport. frais 
accessnircs. droits de douane et <Il.lires fraisl: 

..:) ,. franco pour ... '" s'il prend a sa 
charge une s,imme dctermince: sauf disp<>si
tions contraires dans les tarifs. Ct:lle somme 
doit ctre exprimee dans la monnaie du pays 
de depart. 

Les frais accessnires et au tre•; frais qui. 
selon les pres1:riptions en vigueur i1 la gan: 
expcditrice. doivent ctre 1.:alcules pour tout le 
parcours interessc. ainsi que la ta.\e d'interet 
~1 la livraison prcvue i1 l'article 16. * 2. sont 
toujours payes en totalitc par l'expcditeur en 
cas de paiement des frais selon al 4". 

~ 3. Les tarifs internationaux peuvent pre
scrire. en maticre de paiement des frais. l'em
ploi exclusif de certaines mention:; indiquees 
au* 2 ou l'emploi t.l'autres mentions. 
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fraktsedeln genom nt1got av följande ullryck: 

aJ I. "franko ·frakt". om han åtar sig att 
betala endast frakten. 

2. "franko frakt inklusive ... ". om han 
åtar sig att betala vissa kostnader utöver 
frakten; dessa kostnader skall noggrant 
anges: sådana tillägg, som får avse endast 
tilläggsavgifter eller andra avgifter som 
uppkommer från det att godset tas emot till 
befordran till dess att det lämnas ut samt de 
belopp som tas ut av tullmyndigheter eller 
andra. förvaltningsmyndigheter. får inte 
medföra all det sammanlagda belopp som 
belöper på ett och samma kostnadsslag 
(l. ex. det sammanlagda beloppet av tullav
gifter och andra avgifter som skall betalas 
till tullmynt.ligheten; mervärdeskall anses 
vara ett kostnadsslag för sig) delas upp. 

3. "franko frakt till X" tdär X iir namnet 
p[1 en fraktberiikningssnittpunkt mellan 
grannländer). om han il.tar sig all betala 
frakten till X. 

4. "franko frakt inklusive ... till X" 
(där X är namnet på en fraktberäknings
snittpunkt mellan. grannländer). om han 
åtar sig att betala kostnader utöver frakten 
till X med undantag av alla kostnader som 

. hänför sig till ett efterföljande land eller en 
efterföljande järnväg; bestämmelserna un
der 2. har motsvarande tillämpning: 
hl "franko alla kostnader·'. om han ätar 

sig all betala alla kostnader (frakt. tilliiggsav
gifter. tullavgifter och andra avgifteri: 

cl "franko ... ".om han åtar sig all betala 
ett bestämt belopp: om inte annat föreskrivs i 
tarifferna. skall detta belopp anges i avsiind
ningslandets myntslag. 

Tilläggsavgifter och ant.lra kostnader som 
enligt de föreskrifter som gäller på avsänd
ningsstationen skall beräknas för hela den 
ifrågavarande sträckan samt sådana avgifter 
för deklaration av leveransintresse som avses 
i artikel 16 ~ 2 skall alltid i sin helhet erläggas 
av avsändaren, om betalning sker enligt a) 4. 

* 3. I fråga om betalning av kostnaderna 
får i de internationella tarifferna föreskrivas 
att endast vissa av de uttry1:k som anges i * 2 
får användas eller all andra uttryck skall an
vändas. 
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§ 4. Les frais que l'expediteur n ·a pas pris 
a sa charge sont consideres comme mis a la 
charge du destinataire. Toutcfois. les frais 
sont toujours a la charge de l'expediteur lors

.que le destinataire n·a pas retirc la lettre de 
voiture. ni fait valoir ses droits conforme
ment a l'article 28. § 4. ni modifie le contrat 
de transport conformement a l'article 31. 

§ 5. Les frais accessoires. tels que droits 
de stationnement. de magasinage. de pesage. 
dont la perception resulte d 'un fait imputable 
au destinataire ou d'une demande qu'il a pre
sentce. sont toujours payes par lui. 

§ 6. Le chemin de fer cxpediteur peut exi
ger de l'expcditeur 1·avance des frais lorsqu'il 
s'agit de marchandiscs qui. d'apres son ap- · 
preciation. sont sujettes il prompte· dcteriora
tion ou qui, il cause de leur valcur minime ou 
de leur nature, ne lui garantissent pas suffi
samment le paiement des frais. 

~ 7. Si le montant des frais que l 'expedi
tcur prend a sa charge ne peut etre fixc exac
tement au moment de la remise au transport. 
ces frais sont portcs sur un bulletin d'affran
chissement. qui doit faire l'objet d'un regle
ment de compte avec l'expediteur au plus 
tard trente jours aprcs l'expiration du delai de 
livraison. Le chemin de fer peut exiger a titre 
de garantie le dcpöt contre rei;u d'une somme 
representant approximativement les frais. Un 
compte de frais detaille dresse d'aprcs les 
indications du bulletin d'affranchissement est 
delivrc a l'expediteur contre restitution du 

. rei;u .. 
~ 8. La gare expeditrice doit specifier. 

dans la lettre de voiture ct dans le duplicata, 
les frais pen;us en port paye. sauf si les pre
scriptions en vigueur a ladite gare disposent 
que ces frais ne doivent ctre specifics que 
dans le duplicata. Dans le cas prevu au ~ 7. 
ces frais ne doivent etre spccifies ni dans la 
lettre de voiture. ni dans le duplicata. 

Article 16 
lnteret å la li1·raison 

§ I. Tout envoi peut faire l'objet d'une de
claration d 'interet a la livraison. Son montant 
doit etre inscrit en chiffres sur la lettre de 
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* 4. De kostnader som avsändaren inte har 
åtagit sig att betala skall anses åvila motta
garen. Kostnaderna skall dock alltid ävila av
sändaren. om mottagaren inte har vare sig 
övertagit fraktsedeln eller gjort gällande sina 
rättigheter enligt artikel 28 * 4 eller ändrat 
fraktavcalet enligt artikel 31. 

* 5. Tilläggsavgifter. såsom uppställ-
nings-, magasinerings- eller vägningsavgif
ter, vilkas debitering beror på omständighe
ter för vilka mottagaren svarar eller på en 
begäran som mottagaren har framställt. skall 
alltid betalas av denne. 

* 6. Avsändningsjärnv:igcn för av avsiin
daren fordra förskottsbetalning av kostna
derna. niir det iir fråga om ett godsslag som 
enligt järnviigens bedömning ilr utsatt för 
snar förstörelse eller som pt1 grund av sitt 
låga värde eller sin beskaffenhet inte ger järn
vägen tillräcklig siikerhet för kostnaderna. 

* 7. Om de kostnader som avsändaren ätar 
sig att betala inte kan faststiillas till beloppet 
när godset liimnas till befordran. skall dessa 
kostnader påföras den frankaturnota som 
skall avräknas med avsändaren senast 30 da
gar efter leveransfristens utgilng. Järnvägen 
får som säkerhet och mot kvitto fordra depo
sition av ett belopp som ungefärligen motsva
rar kostnaderna. En detaljerad kostnadsav
räkning. upprättad efter uppgifterna i franka
turnotan. skall lämnas till avsändaren mot att 
denne lämnar tillbaka depositionskvittot. 

* 8. Avsändningsstationen skall ange i 
både fraktsedeln och fraktsedelsdubbletten 
vad som har betalats som frakt. om inte det i 
de föreskrifter som giiller på avsändningssta
tionen föreskrivs all dessa kostnader skall 
anges endast i fraktsedelsdubhlctten. I det 
fall som avses i § 7 skall de niimnda kostna
derna inte anges i vare sig fraktsedeln eller 
fraktsede lsdubblet ten. 

Artikel 16 

LeFeransintresse 

§ I. För varje sändning kan leveransin
tresse deklareras. I fraktsedeln skall med siff
ror föras in en uppgift om det belopp som 



LU 1984/85:17 

voitun: et exprime en monnaic Ju pays de 
depart. en une autre monnaie lixee par les 
tarifs ou en unitc de compte. 

§ 2. La taxe d'interet a la livraison est cal
culec, pour tout le parcours interessc. 
d'apri:s les tarifs du chemin de fer expedi
teur. 

A.rticle 17 

/fr111h1111r.1·1'llli'lll el dd.1u11rs 

§ I. L 'expcditeur peut grever la marehan
<lise d'un remboursement ju-;qu'ä concur
rence Je sa valeur lors de l'acceptation i1 la 
gare expeditrii..:e. Le montant du rembourse
ment doit etre exprime dans la monnaie du 
pays <le dcpart: les tarifs peuvent prevoir des 
exceptions. 

§ 2. Le diemin de fer n 'est trnu Je payer 
le remboursement que si le montant en a cte 
verse par le destinataire. Ce mon tant doit 
etre mis i1 disposition dans le delai de trente 
jours a partir de ce versement; <les intfrcts a 
cinq pour cent !'an sont dus ä <later de l'ex
piration <le ce dclai. 

§ 3. Si la marchan<lise a etc livrec. en tout 
ou en partie. au destinataire sans encaisse
ment prealable du remboursement. le chemin 
de fer doit payer i1 l'expcditeur le montant du 
dommage jusqu'i1 corn:urrence du montant 
du remboursement, sauf recours contre le 
destinataire. 

§ 4. L 'envoi contre remboursement donne 
lieu it la perception d'une taxe fixce par les 
tarifs: cette taxe est due meme si le rembour
sement est an nu le ou diminuc par une modifi
cation du contrnt de transport conformement 
ä l'articlc 30. § I. 

§ 5. Les dcbours ne sont admis qu'en ap
pli1:ation <les prescriptions en vigueur a la 
gare expcditrice. 

~ 6. Le montant du remboursement et ce
lui <les debours doivent etre insi..:rits en 
chiffres sur la lettre de voiture. 
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leveransintresset uppgår till. Beloppet skall 
anges i avsändningslandets mynt. i något an
nat mynt som anges i tariffrrna eller i beriik
ningsenheter. 

§ 2. Avgiften for deklarntinn av leverans
intresse berliknas för hela den ifrilgavarande 
bcfordringssträckan enligt avsändningsjiirn
vägens tariffer. 

Artikel /7 

l:.ftcr/.:ra1· o.-h .fi"ir.1/.:otr 

§ I. Avsändaren fi'tr belägga godset med 
efterkrav intill dess värde vid den tidpunkt då 
godset tas emot på avsändningsstationen. Ef
terkravsbeloppet skall anges i abändnings
landets mynt: i tarifferna får dock medges 
undantag. 

§ 2. Järnvägen iir skyldig all betala ut ef
terkrav~beloppet endast om beloppet har be
talats av mottagaren. Detta belopp skall stlil
las till förfogande inom 30 dagar efter det att 
betalningen har skett: ränta löper med fem 
procent itrligen från fristens utgilng. 

* 3. Om godset helt eller delvis har liim
nats ut till mottagaren utan att efterkravsbe
loppet dessförinnan har betalats, skall järnvä
gen ersätta avsändaren för skadan, dock 
högst med efterkravets belopp. farnvägen 
har rätt att kriiva av mottagaren vad den har 
betalat. 
* 4. Försändelse mot efterkrav beriittigar 

till debitering av en avgift som fastställs i 
tarifferna: denna avgift skall erläggas även 
om efterkravet återkallas eller minskas ge
nom en ändring i fraktavtalet i enlighet med 
artikel 30 § l. 

§ 5. Förskott får medges endast med 
tillämpning av de föreskrifter som gäller för 
avsändningsstationen. 

§ 6. Efterkravets och förskottets belopp 
skall anges i siffror i fr:.;ktsedeln. 
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Article 18 

Res1u111.1·ahilill; 'pour les i11scrip1io11s po/'/et's 

sur la lellri' de 1·oi1ure 

L'expeditcur est responsable tk l'cxacti
tudc dcs inscriptions portees par ses soins sur 
la lettre de voiture. Il supporte toutcs les 
consequences res'ultant du fait qu'c ces ins
criptions seraicnt irreguliercs, inexactcs, in
completes ou portces aillcurs qu 'i1 la place 
reservec it chacunc d'clles. Si cellc place est 
insuffisante. unc mcntion. portee i1 ccttc 
mcmc place pflr l'cxpcJiteur renverra it l'cn
droit de la lcttre de Vl1iturc 0[1 se trouve le 
complCment de l'inscription. 

Article 19 

Etat. emha/lage et 11111rquuge dt' la 111arclw11-
dise · 

§ I. Lorsquc le chemin de fcr acceptc au 
transport une n1archandisc prcsentanl Jes 
signes manifestes d'avarie; il peut cxiger quc 
retat de ccttc illarchandise soit indique sur la 
lettrc Je voitui·e. 

§ 2. Lorsque'. par sa nature, la marchan
dise cxige un emballage. l'cxpcditcur Joit 

·I' emballer de tellc sortc qu · dle so it preservee 
de perte totale ou particlle et d'avarie en 
cours de transpl1rt et qu'elle ne risque ·pas de 
porter do.mmagc aux personnes. au materiel 
ou aux autres marchandises. · 

L'emballage doit, en outrc, etre conformc 
aux prcscriptions en vigueur i1 la gare expedi
trice. 

§ 3. Si l'cxpeditcur nc s·est pas conforme 
· aux § 2. le chemin de fcr pcut soit rcfuser la 

marchandise, soit exiger que l'expediteur re
connaissc, sur la lc:ttrc de voiturc, l'absence 
d'emballagc ou l'etat Jdectueux de l'embal
lage en donnan! une descriptiun exacte de 
celui-ei. 

§ 4. L'expediteur est responsable Je 
toutcs les consequences de l'absence d'em
ballage ou de son ctat dcfcctueux et doit no
tammcnt rcparer le Jommage subi de ce fait 
par le chemin de fer. A dcfaut d'inscription 
portee sur la lettre Je voiture, la preuve de 
l'absence d'emballage ou. de son etat defec
tueux incombe au chcmin de fcr. 
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Artikel 18 

A11s1·arji'jr uppgifterna i ji·aktsedel11 

Avsändaren är ansvarig för att de uppgifter 
som genom hans försorg har förts in i fraktse
deln iir riktiga. Han är ansvarig för alla följder 
av att dessa uppgifter är oriktiga. otydliga. 
ofullstiindiga eller införda på något annat stäl
le iin i det utrymme som är avsett för varje 
uppgift. Om detta utrymme är otillräckligt. 
skall avsänJaren där göra en hänvisning till 
den plats i fraktsedeln där resten av uppgif
terna finns. 

Arrikel 19 

Godsets tillstånd. förpack11i11g och miirkninR 

* I. När järnvägen till befordran tar emot 
gods som visar tydliga tecken på skada. får 
järnvägen fordra att goJsets tillstånd anges i 
fraktsedeln. 

* 2. Om godset är av sådan beskaffenhet 
att det behöver förpackas, är avsändaren 
skyldig att förpacka godset på ett sådant sätt 
att det skydJas mot att gå förlorat helt eller 

·delvis och mot skada under b_efordringen och 
att det inte medför risk för skada på person. 
materiel eller annat gods. 

Förpackningen skall dessutom överens
stämma med de föreskrifter som gäller på 
avsändningsstationen. 

§ 3. Om avsändaren inte har uppfyllt före
skrifterna i § 2. får järnvägen vägra att ta 
emot godset eller fordra att avsändaren i 
fraktsedeln bekräftar att förpackning saknas 
eller är bristfällig och noggrant anger bristfäl
ligheten. 

§ 4. Avsändaren är ansvarig för alla följder 
av att förpackning saknas eller är bristfällig. 
och han skall särskilt ersätta den skada som 
järnvägen tillfogas av denna anledning. Om 
fraktsedeln inte innehåller någon uppgift här
om, ankommer det på järnvägen att visa att 
förpackning har saknats eller varit bristfällig. 
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* 5. Sauf exception prevuc dans les tarifs. 
J'cxpeditt:Ur d 'un enV<li de dctail doit indi
quer sur chaque colis ou sur unc ctiquette 
agreec par le chemin de fcr. d"une manierc 
claire et de fa~on indCICbile ni~ permcttant 
aucunc confusion ct concordant parfaitement 
avec les inscriptions portees sur la lettre de 
voiture: 

a) le nom el radresse du des1inataire. 
b) la gare destinataire. 
Les indications sous a) ct bJ doivent aussi 

figurer sur .:haquc elemcnl de chargemcnt 
des wagons complcts cxpedics •!n trafic fer
mcr Cl devant ctrc transbordcs. 

Les indications ou ctiquettes perimces doi
vcnt ctre rendues illisibles ou cnlevees par 
l'cxpcditeur. 

s 6. Sauf exception prevue dans les dispo
sitions complementaires ou dans les tarifs, 
les marchandiscs fragilcs ou susccptibles de 
s'eparpi\ler dans les wagons. ainsi que celles 
qui pourraient salir ou deteriorcr les autres 
marchandiscs. sont 1ransportees uniquement 
par wagons complcts. i1 moins qu'elles ne 
soient cmballees ou rcunies de telle sorte 
qu "elles nc puissent se briser, se perdre. en 
salir ou en delcriorer d"autres. 

Artide 20 

Remise a11 transport et clwri:ement de la 
marchandise 

§ I. Les operations de remise au transport 
de la marchandisc sont regics par les pre
scriptions en vigueur a la gare cxpeditrice. 
* 2. Le chargcment incombe rnit au che

min de fcr, soit il rexpediteur. selon. les pre
scriptions en vigucur i1 la garc cxpeditrice. a 
moins quc les Reglcs uniformes ne contien
nent d"au1res dispositions ou que la lettre de 
voi1urc ne men1ionne une convention spe
ciale entrc l'expediteur et le chemin de fer. 

Lorsquc: le chargement incombe a l'expedi
teur, cclui-ci doit respccter la limite de 
charge. Si les lignes cmpruntees comportent 
des limites de charge differentcs, la limite la 
plus faiblc est valable pour le parcours total 
Les disposilions indiquant les limites de 
charge a observcr sont publiee~ dans les 
mcmes formcs que les tarifs. Le chemin de 
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~ 5. Om inte tariffr:rna mcdger undantag, 
skall l1Vsändaren av en styckcgodsfiirsiin
delse på varje kolli eller p;'1 en elikett som har 
godkänts av jiirnviigen på ett tydligt och t)lll
plt111ligt sätt som u1cslu1er varje förväxling 
och som sti"tr i fullsliindig överensstämmelse 
med uppgifterna i fraklsedeln ange 

aJ mottagarens namn uch adress. 
b) best;immelseslationcn. 
De uppgifterna som avses i al (lch b) skall 

anges även på varje lastenhet i en sil.dan hel 
vagnslast i kombinerad jiirnviigs- och sjötra
fik som skall lastas um. 

Avsändaren skall göra uli1-,liga eller avliigs
na påskrifter eller etikeuer som inte längre är 
aktuella. 

~ 6. Om inte undantag medges i tilläggsbc
stämmelserna eller tarifferna. befordras gnds 
som är bräckligt eller som lätt skulle kunna 
spridas i vagnarna samt gods som skulle kun
na förorena eller skada anna1 gods endast 
som hel vagnslast, st1vida godset inte är för
packat eller sammanfogat på ett s~tdant sätt 
att det inte kan bräckas. spridas. förorc:na 
eller skada annat gods. 

Arrikel :!U 

Inläm11i11g cwh lastning Il\" gods 

~ I. Inlämning av gods 1ill befordran regle
ras av de föreskrifter som gidlcr pii avsänd
ningsstationen. 

~ 2. Lastningen illigger anlingenjärnvägen 
eller avsändaren enlig! de föreskrifter som 
gäller på avsändningsstatiunen. om inte de 
enhetliga rättsreglerna inncht1ller andra be
stämmclsc:r eller det i fraktsedeln nämns att 
en särskild överenskommelse har träffals 
mellan avsiindaren och jiirnviigen. 

När lastningen åligger avsändaren, skall 
denne iaktta bestiimmc:lserna för föreskriven 
lastgräns. Om de berörda linjerna har olika 
bestämmelser i detta avseende, gäller den 
lägsta föreskrivna lastgränsen för hela 
sträckan. Bestitmmclscrna om lastgränscr of
fentliggörs i samma ordning som tarifferna. 
Järnvägen skall på avsändarens begäran un-
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fcr indique i1 l'expediteur. i1 sa demande. la 
limite de charge a observer. 

s 3. L 'expediteur est responsable de 
toutes les consequences d 'un chargement dc
fcctueux effectue par lui et doit notamment 
rcparer le dommage subi de ce fait par le 
chemin de fer. Toutefois. l'article 15 s'appli
que au paiement des frais occasionncs par la 
refection d'un chargemcnt defectueux. La 
preuve du chargement defectueux incombe 
au chemin de fer. 

* 4. Lt:s marchandises doivent etre tran
sportccs en \\'agons couverts. en wagons de
couvcrts. en wagons dccouverts båches ou 
en wagons spcciaux amcnages. selon les tar
ifs internationaux. il moins que ks Regles 
uniformes ne contiennent d 'autres disposi
tions a cet cgard. S'il n·y a pas de tarifs 
internationaux ou s'ils ne conticnncnt pas de 
dispositions ft ce sujet. les prcscriptions en 
vigueur a la gare expeditricc sont valables 
pour tout le parcours. 

§ 5. L ·apposition des sceaux sur les wa
gons est regie par les prescriptions en vigueur 
åla gare expeditrice. 

L 'expediteur doit inscrire sur la lettre de 
voiture le nombre ct la dcsignation des 
sceaux qu'il appose sur les wagons. 

Artic/e 21 

\lt!riflca t ion 

* I. Le chemin de fer a toujours le droit de 
verifier si J'cnvoi repond aux inscriptions 
portees sur la lettre de voiture par l"expedi
teur et si les dispositions relatives au trans
port des marchandises admises sous condi
tion ont etc respectees. 

§ 2. S'il s'agit de la verification du contenu 
de l'envoi. rexpediteur ou le destinataire doit 
etre invite a y assister. selon qu'elle a lieu a la 
gare expcditrice ou it la gare destinataire. Si 
t'interesse ne se prcsente pas ou si la verifica
tion a lieu en cours de route et a defaut 
d'autres dispositions dans les lois et regle
ments de t'Etat ou la vCrification a lieu. celle
ci doit se faire en prescnce de deux tcmoins 
etrangers au chemin de fer. Celui-ci ne peut 
cependant proceder il la verification en cours 
de route que si ccttc operation est comman
dee par les necessitcs de l'exploitation ou par 
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derrätta denne om den lastgräns som skall 
iakttas. 

~ 3. Avsändaren är ansvarig för alla följder 
av en bristfällig lastning som har utförts av 
honom och skall bl. a. ersätta den skada som 
järnvägen tillfogas av denna anledning. Arti
kel 15 är emellertid tillämplig på betalningen 
av de kostnader som har förorsakats genom 
omlastning till följd av bristfällig lastning. Det 
ankommer på järnvägen att visa att lastning
en har varit bristfällig. 

§ 4. I enlighet med vad som siigs i de inter
nationella tarifferna skall godset befordras i 
slutna vagnar. i öppna vagnar med eller utan 
presenningar eller i särskilt inrättade vagnar, 
om inte de enhetliga rättsreglerna innehåller 
andra bestämmelser i detta hänseende. Finns 
det inte internationella tariffer eller innehåller 
dessa inte bestämmelser i detta hänseende. 
tillämpas de föreskrifter som gäller på av
sändningsstationen för hela sträckan. 

§ 5. Försegling av vagnar med sigill regle
ras av de föreskrifter som gäller på avsänd
ningsstationen. 

Avsändaren skall i fraktsedeln ange antalet 
och beteckningen för de sigill som han har 
förseglat vagnarna med. 

Artikel 2{ 

Undersökning 

§ I. Järnvägen har alltid rätt att undersöka 
om försändelsen svarar mot ek uppgifter som 
avsändaren har fört in i fraktsedeln och om 
bestämmelserna rörande befordran av före
mål som tas emot på vissa villkor har iaktta
gits. 

§ 2. Om en undersökning skall göras av 
försändelsens innehåll. skall avsändaren eller 
mottagaren anmodas att närvara vid under
sökningen. beroende på om undersökningen 
äger rum på avsändningsstationen eller på 
bestämmelsestationen. Om denne inte infin
ner sig eller undersökningen äger rum under 
vägen och några andra bestämmelser inte 
finns i lag eller annan författning i den stat i 
vilken undersökningen äger rum. skall under
sökningen göras i närvaro av två vittnen som 
inte är knutna till järnvägen. Järnvägen får 
dock företa en undersökning under vägen en-
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les pn:scriptions des douanes ou d·autres au
loritcs admini~· rati ves. 

* 3. Le resultat de la verification des in
scriptions portces sur la lc:ttre de voiture doit 
ctre mentionnc sur cdle-ci. Si la verilication 
a licu i1 la gare expeditrice. le resultat doit 
cgakment etre mentionne sur le duplicata de 
la lettre de voiture. lorsqui.il est dctenu par le 
chemin de fcr. 

Si 1·envoi ne repond pas aux inscriptions 
portees sur la lettre de voiture ou si les dispo
sitions relatives au transport des marchan
dises admises ~ous condition n·ont pas cte 
respectees. les frais occasionnes par la verifi
cation gr\:vent la marchandise. a moins qu·ils 
n·aient etc paycs immcdiatcment. 

Arricle 22 

Constut11tio11 de /11 mas.1·e er du 110111bre des 
colis 

~ l. Les prescriptions en vigueur dans 
chaque Etat determinent les comlitions dans 
lesquelles le chemin de fer doit constater la 
masse de la rnarchandise ou le nornbre des 
colis. ainsi que latare reelle des wagons. 

Lx chcmin de fcr doit mentionner sur la 
lct:re de voiture le resultat de ces constata
tions. 

~ 2. Si un pesage opcrc par le chemin de 
frr apri:s la conclusion du contrat de trans
port t'ail apparaitre une difference. la masse 
•:onstatee par Jagare expcditrice Oll. a dcfaut. 
la masse dcclarec par l\:xpcditeur reste de
terminante pour le calcul du prix de trans
porl : 

al si la diffcrence est manifestem.:nt due ~1 

la nature de la marchandise ou aux intluences 
atmc•,pheriqucs nu 

hi si cc pe~agc est effectue sur pont-ba
scuie et ne fait ras apparaitre unc dilfärence 
supcrieure :1 deux pour cent de la massc con
statee par la gare .:xpcditrice ou. a defaut. de 
celle declaree par l"expediteur. 
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dast om detta är nödvändigt frtm trafiksyn
punkt eller på grund <1V tullmyndigheters eller 
andra förv;1ltningsmyndighetcrs föreskrifter. 

9 3 .. Resultate't av undersökningen huruvi
da uppgifterna i fraktseddn är riktiga skall 
antecknas i denna. När undersökningen äger 
rum pt1 avsändningsstationen. skall en an
teckning göras även på fraktsedelsdubblet
ten. om järnväge.n fÖrfogar över denna. · 

För det fall att försändels.:.n inte svarar mot 
uppgifterna i fraktsedeln eller bestiimmelser
na rörande befordran av ~ods som tas emot 
på vissa villkor inte har iakttagits. skall kost
naderna för undersökningen p{iföras godset. 
om de inte betalas omedelbart. 

Artikel 22 

Fa.11.1·tiil/1111Je lll" kulli11s 11111a/ och 1·ikt 

* I. farnviigens skyldighet att fastställa 
godsets vikt eller kolliantalet och vagnarnas 
faktiska egenvikt regleras av de föreskrifter 
som giiller i varje stal. 

farnviigen är skyldig att i fraktsedeln uppge 
vad den har faststiillt i dessa hiinse.:nden. 

* : . Om en viigning som järnviigen har fö
retagit efter det att befordring<1vtalet sliits vi
sar en skillnad. skall den vikt som har fast
ställts av avsiindningsslationen eller. om den
na station inte har fastsHlllt vikten. den vikt 
som har angetts av avsiindaren vara avgöran
de för frakt beräkningen i följande fall: 

aJ om skillnaden uppenbarligen beror pa 
godsets art eller p{1 inflytande av viiderleken 
eller 

bJ om vägningen har verksUillts p{1 vagn
våg och inte utvisar stlirre skillnad än två 
procent av den vikt som har faststiillts av 
avsändningsstationen eller. om.denna station 
inte har fa:;tstiillt vikten. av den vikt som har 
angetts av avsändaren. 
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Article 23 

Surcharge 

§ I. Quand la surcharge d'un wagon est 
constatee par la gare expeditrice ou par une 
gare intermediaire, l'excedent de charge peut 
etre retire du wagon, meme si aucune surtaxe 
ne doit etre per~ue. Le cas echeant. l'expedi
teur ou, en cas de modification du contrat de 
transport conformement a l'article 31. ledes
tinataire est invite sans delai a donner des 
instructions concernant l'excedent de 
charge. 

§ 2. Sans prejudice du paiement des sur
taxes prevues a l'article 24, la surcharge est 
taxee, pour le parcours effectue. d'apres le 
prix de transport applique au chargement 
principal. En cas de dechargement de l'eX:ce
dent de charge, les frais de cette operation 
sont per~us d'apres les tarifs du chemin de 
fer qui l'effectue. 

· Si l'ayant droit prescrit d'expedier l'exce
dent de charge a la gare destinataire du char
gement principal, a une autre gare destina
taire ou de le renvoyer a la gare expeditrice. il 
est traite comme un envoi distinct. 

Article 24 

Surtaxes 

§ 1. Sans prejudice du paiement de la 
ditTerence du prix de transport et d'une in
demnite pour dommage eventuel. le chemin 
de fer peut percevoir: 

a) une surtaxe egale a 1 unite de compte 
par kg de masse brute du colis entier: 

I. en cas de designation irreguliere. in
exacte ou incomplete des matieres et ob
jets exclus du transport en vertu du RID; 

2. en cas de designation irreguliere. in
exacte ou incomplete des matieres et ob
jets admis au transport sous condition en 
vertu du RID, ou d'inobservation de ses 
conditions; 
b) une surtaxe egale a 5 unites de compte 

par 100 kg de masse excedant la limite de 
charge, lorsque le wagon a ete charge par 
l'expediteur; 

Artikel 23 

Öl'er/ast 
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§ I. När överlast på en vagn fastställs av 
avsändningsstationen eller av en station un
der vägen. får överlasten lossas även om nå
gon tilläggsfrakt inte får tas ut. I förekom
mande fall skall avsändaren eller. om be
fordringsavtalet har ändrats i enlighet med 
artikel 31. mottagaren utan dröjsmål anmo
das att ge anvisningar om överlasten. 

§ 2. Frakten för överlasten för den sträcka 
över vilken den har hefordrats heriiknas efter 
den tariff som tillämpas för huvudlasten. utan 
att järnvägen därigenom förlorar den rätt att 
ta ut tilläggsfrakt som kan föreligga enligt 
artikel 24. Om överskjutande last lastas av. 
tas avgifterna för detta arbete ut enligt de 
tariffer som gäller för den järnväg som utför 
avlastningen. 

Om den som har rätt till godset föreskriver 
att den överskjutande lasten skall sändas till 
huvudlastens bestämmelsestation. till en an
nan bestämmelsestation eller tillbaka till av
sändningsstationen. skall den behandlas som 
en särskild sändning. 

Artikel 24 

Tilliigg.~frakt 

§ I. Utan inskränkning i rätten att ta ut 
fraktskillnad och ersättning för skada får 
järnvägen ta ut tilläggsfrakt enligt följande: 

al tilläggsfrakt utgår med en beräkningsen
het per kilogram av hela kollits bruttovikt: 

I. när en oriktig. otydlig eller ofullstän
dig beskrivning har lämnats av ämnen och 
föremål som enligt RID är uteslutna från 
befordran; 

2. när en oriktig, otydlig eller ofullstän
dig beskrivning har lämnats av ämnen eller 
föremål som tas emot till befordran på de 
villkor som anges i RID. eller när dessa 
villkor inte har uppfyllts: 
b) tilläggsfrakt utgår med fem beräknings

enheter per 100 kilogram utöver lastgränscn, 
när vagnen har lastats av avsändaren; 
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c) une surtaxe cgale au double de la diffe
rence: 

I. entrc le prix de transport qui aurait du 
ctre per\U depuis Ja gare expeditrice jus
qu 'a la garc destinataire et celui qui a ete 
calcule. en cas de designation irrcguliere, 
inexacte ou incomplcte de marchandises 
non prcvues sous a). ou en general en cas 
de designation pouvant faire bcneficier 
l'envoi d'un tarif plus reduit que celui qui 
est effectivement applicable: 

2. entre le prix de transport de la masse 
dcclarce ct celui de la masse constatee. en 
cas d'indication d'une masse inferieure a la 
masse reelle. 
Lorsqu'un envoi est constituc par <les mar

chandises taxees a <les prix differents el que 
la mas se de chacune d' elles peut etre deter
minee sans dirticultc. la surtaxe est calculee 
d'apres la taxe applicable a cha1.:une des mar
chandises. si ce mode de calcul fait ressortir 
une surtaxe plus reduite. 

~ 2. S'il y a. pour un memc wagon. indica
tion d'une masse infCrieure a la masse reelle 
et surcharge. les surtaxes relatives a ces deux 
infractions sont per\ues cumulativement. 
* 3. Les surtaxes greven! la marchandise. 

quel que soit le lieu oi1 ont ete constates les 
faits qui justifient leur perception. 

§ 4. Le montant des surtaxes et le motif de 
leur perception doivent etre mentionncs sur 
la lettre de voiture. 
* 5. Aucune surtaxe ne pc ut etre per\Ue 

en cas: 
a) d'indication inexacte de la masse. lors

que le pesage par le chemin de fer est obliga
toire d'apres les prescriptions en vigueur åla 
gare expeditriee: 

b) d'indication incxactc de la masse ou en 
cas de surcharge. si l'expediteur a demande 
dans la lettre de voiture que le pesage soit fait 
par le chemin de fer: 

cl de surcharge occasionnee au cours du 
transport par des influences atmospheriques. 
s'il est prouvc que le chargement du wagon 
ne dcpassait pas la limite de charge lors de la 
remi se au transport: 

d) d'augmentation de la masse survenue 
pendant le transport. sans qu'il y ait sur
charge, s'il est prouve que cctte augmenta
tion est due a des influences atmospheriques: 
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c) tilläggsfrakt utg{tr med dubbla skillna
den: 

I. mellan den frakt. som skulle ha tagits 
ut från avsiindningsstationen till bestäm
melsestationen och den fra~t som har be
räknats när beskrivningen av <tnnat gods iin 
sådant som avses under a) iir oriktig. otyd
lig eller ofullstiindig eller annars niir be
skrivningen kan leda till att frakten för för
sändelsen beräknas efter en billigare tariff 
än den som faktiskt iir tilliirnplig: 

2·. mellan frakterna för den uppgivna 
och den faststiillda vikten. om en liigre vikt 
än den verkliga har uppgt·tts. 

När en sändning består av flera godsslag 
för vilka giiller olika fraktsatser och vikten 
utan svårighet kan faststiillas för vart och ett 
av dem, beräknas tilläggsfrakten efter den 
fraktsats som är tillämplig på varje godsslag 
för sig, om denna beriikning leder till en lägre 
tilläggsfrakt. 

§ 2. Om det i fråga om samma vagn före
kommer både en för l[1g viktuppgift och över
last. tas tilläggsfrakt ut för bt1da överträdel
serna. 

§ 3. Tilläggsfrakterna påförs godset oav
sett var de omstiindigheter har faststiillts som 
berättigar att sådana avgifter tas ut. 

§ 4. Tilläggsfrakternas belopp och orsaken 
till att de tas ut skall anges i fraktsedeln. 

§ 5. Tilläggsfrakt får inte tas ut: 

a) om oriktig vikt har uppgetts .för gods 
som järnvägen är skyldig att viiga enligt de 
föreskrifter som gäller på a~'s.iindningssta
tionen: 

b) om oriktig vikt har uppgetts eller över
lastning har skett och avsiindaren i fraktse
deln har begärt att godset vags genomjiirnvä
gens försorg: 

c) om överlast har uppkommit under be
fordringen genom värderlekens inverkan och 
det visas att lasten inte översteg lastgränsen 
när den lämnades till befordran: 

d) om vikten har ökat under transporten 
utan att lastgränsen har överskridits. och det 
visas att ökningen heror på väderlekens in
verkan: 
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e) d'indication inexacte de la masse sans 
qu'il y ait surcharge. lorsquc la diffcrence 
entre la masse inscrite sur la lettre de voiture 
et celle constatee ne dcpasse pas trois pour 
cent de la masse declaree: 

f) de surcharge d'un wagon. lorsque le 
chemin de fer n'a ni publie. ni indiquc il l'ex
pediteur la limite de charge d'unc maniere qui 
lui permette de l'observer. 

Article 25 

Pieces pour les formalite.1· administratil·es. 
F ermeture par la do11w1e 

§ I. L'expediteur doitjoindre a la lettre de 
voiture les pieces necessaires a l'accomplis
sement, avant la livraison de .la marchandise. 
des formalites exigees par les douanes ou 
d'autres autorites administratives. Ces pieces 
doivent concerner uniquement les marchan
dises faisant l'objet d'une meme lettre de voi
ture, il moins que les prescriptions <les 
douanes ou d'autres autorites administratives 
ou les tarifs n'en disposent autrement. 

Cependant. lorsque ces pieces ne sont pas 
jointes il la lettre de voiture ou si elles doivent 
etre fournies par le destinataire. l'expediteur 
doit inscrire sur la lettre de voiture la gare, le 
bureau de douane ou de toute autre autorite 
ou les pieces respectives seront mises il la 
disposition du chemin de fer et ou les forma
lites doivent etre remplies. Si l'expediteur 
assiste lui-meme aux formalites exigees par 
les douanes ou d'autres autoritcs administra
tives ou s'y fait representer par un manda
taire, il suffit que ces pieces soient presentees 
lors desdites formalites. 

§ 2. Le chemin de fer n'est pas tenu d'exa
miner se les pieces fournies sont suffisantes 
et exactes. 

§ 3. L'expediteur est responsable envers 
le chemin de fer de tout dommage resultant 
de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irregu
larite de ces pieces. sauf le cas de faute du 
chemin de fcr. 

Le chemin de fer est responsable, en cas de 
faute, des consequences de la perte. du de
faut d'utilisation ou de l'utilisation irreguliere 
des pieces enumerees sur la lettre de voiture 
qui accompagnent celle-ci. ou qui lui ont ete 
confiees; toutefois, l'indemnite eventudle ne 
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e) om oriktig vikt har uppgetts utan att 
lastgränscn har överskridits. när skillnaden 
mellan den vikt som har uppgetts i fraktse
deln och den fastställda vikten inte överstiger 
tre procent av den angivna vikten: 

0 om en vagn har överlastats och järnvä
gen varken har offentliggjort lastgränsen eller 
upplyst avsändaren om denna så att det har 
varit möjligt för honom att iaktta den. 

Artikel 25 

l landlingar i anledning av administrath·a fö
reskrifter. Tul/fiirsegling 

§ I. Avsändaren skall till fraktsedeln foga 
de handlingar som behövs för att de åtgärder 
som krävs av tullmyndigheter eller andra för
valtningsmyndigheter skall kunna vidtas in
nan godset lämnas till mottagaren. Dessa 
handlingar får avse endast det gods som är 
upptaget på en och samma fraktsedel. om 
inte något annat har föreskrivits av tullmyn
digheter eller andra förvaltningsmyndigheter 
eller i tariffer. 

Om dessa handlingar inte har fogats till 
fraktsedeln eller om de skall tillhandahållas 
av mottagaren, skall avsändaren dock i frakt
sedeln ange den station. den tullkammare el
ler annan myndighet där handlingarna kom
mer att ställas till järnvägens förfogande och 
där åtgärderna skall vidtas. Om avsändaren 
själv eller genom ombud är närvarande när de 
åtgärder vidtas som krävs av tullmyndighe
terna eller andra förvaltningsmyndigheter, är 
det tillräckligt att handlingarna företes i sam
band därmed. 

§ 2. Järnvägen är inte skyldig att undersö
ka om de avlämnade handlingarna är fullstän
diga och riktiga. 

§ 3. Avsändaren är ansvarig gentemot 
järnvägen för skada som uppstår till följd av 
att de ifrågavarande handlingarna saknas, är 
ofullständiga eller oriktiga. oni felet inte före
ligger på järnvägens sida. 

Om felet föreligger på järnvägens sida, är 
järnvägen ansvarig för följderna av att de 
handlingar som nämns i fraktsedeln och åt
följer denna eller som har anförtrotts järnvä
gen går förlorade, inte kommer till använd
ning eller används på ett oriktigt sätt; ett 
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doit jamai•; cxccder ccllc prcvue en eas de 
perte de la marchandisc. 

* 4. L \~xpcditcur doit se conformer aux 
prescriptions Lies douanes ou d'autres auto
ritc~: administratives au sujet de l'emballage 
cl du b<khagc dcs marchandises. Si l'expedi
teur n 'a pas emballe ou b;khe les marchan
dises conformcmcnt a ces prescriptions. le 
chcmin de fcr pcut y pourvoir: le' frais con
sccutifs grevent la marchandise. 

* 5. Le chemin de fer peut refuscr les en
vois dont les sceaux apposcs par les douanes 
ou d'aulrcs auloritcs administratives sont en
dommagcs ou dCfectueux. 

.4.rticlc 26 

Acco111plisst'ml'nl dcs .fi,,.,na/ites 
admi11istrati1·1·s 

* I. En cours de route, les formalites exi
gccs par les dou:rnes ou d'autres autorites 
administrativcs sont accomplies par le che
min de fer. Neanmoins, celui-ci peut en con
fier le soin il un mandatain:. 
* 2. Dans l'accomplissement de ces for

malitcs. le chemin de fer repond de sa faute 
ou de cclle de son mandataire: toutcfois. l'in
demnitc eventuelle ne doit jamais exceder 
celle prcvue en cus de perte de la marchan
disc. 

§ 3. L 'expcditeur. par une inscription por
tce sur la lettre de voi:ure, ou le destinataire 
qui donne un ordrc conformement a l'article 
31. peut dem<tnder: 

a) d'assister lui-meme a ces formalitcs ou 
de s'y faire representer par un mandataire. 
pour fournir tous renseignements et formuler 
toutes obst:rvations utiles: 

b) d'accomplir lui-meme ces formalites ou 
de les faire accomplir par un mandataire, 
dans la mesure ou les lois et reglements de 
l'Etat 0(1 elles doivent s'effectuer. le permet
tent; 

c) de proceder au paiement des droits de 
douane ct autres frais, lorsque lui-meme ou 
son mandatairc assiste aux formalites ou les 
accomplit. dans la mesure ou les lois et regle-
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eventuellt skadestånd får dock aldrig över
stiga vad som skulle ha utgått. om godset 
hade gått förlorat. 

§ 4. Avsändaren iir skyldig att föl.ia de fö
reskrifter som meddelas av tullmyndigheter 
eller andra förvaltningsmyndigheter om god
sets förpackning och täckning med presen
ning. Om avsändaren inte har förpackat god
set eller täckt det med presenning enligt des
sa föreskrifter. får jiirnviigen ombesörja det
ta: kostnaderna i samband härmed påförs 
godset. 

* 5. Järnvägen får vägra att ta emot för
siindelser. om de plomberingar som har an
bringats av tullmyndigheter eller andra för
valtningsmyndighetcr är skadade eller brist
fälliga. 

Artikel 26 

FullgöranJe av fön·altningsmyndighcters 
föreskr{fier 

* I. När godset är under befordran. skall 
de åtgärder som krävs av tullmyndigheter el
ler andra förvaltningsmyndigheter vidtas av 
järnvägen. Järnvägen får dock anförtro denna 
uppgift åt ·ett ombud. 
* 2. När dessa åtgärder vidtas, ansvarar 

järnvägen för de fel scim den eller dess ombud 
begår: ett eventuellt skadestånd får dock ald
rig överstiga vad som skulle tia utgått. om 
godset hade gått förlorat. 

* 3. Avsändaren kan genom anteckning i 
fraktsedeln eller .mottagaren kan genom en 
anvisning enligt artikel 31 begära: 

a) att själv eller genom ombud få vara när
varande när dessa åtgärder vidtas för att läm
na upplysningar och framställa lämpliga erin
ringar: 

b) att själv eller genom ombud få vidta 
dessa åtgärder, i den mån detta är tillåtet 
enligt lag eller annan författning i den stat där 
åtgärderna skall vidtas; 

c) att få betala tullavgifter och andra kost
nader. om han eller hans ombud är närvaran
de när åtgärderna .vidtas eller själv vidtar 
dem, ··i den mån betalningen är tillåten enligt 
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ments de l'Etat ou elles s'effcctuent permet
tent ce paicment. 

Ni l'expediteur. ni le destinatairc qui a le 
droit de disposition, ne leur mandataire ne 
peuvent prcndre possession de la marchan
dise. 

§ 4. Si l"expcditeur a designe. pour l'ac
complissement des formalites. une gare ou 
les prescriptions en vigueur ne permettent 
pas de les accomplir. ou bien s'il a prescrit. 
pour ces formalitcs. tout autre mode de pro
ceder qui ne peut pas etre exccutc. le chemin 
de fer opere de la fa<;on qui lui parait etre la 
plus favorablc aux interets de l'ayant droit et 
fait connaitre a l'expediteur les mesures 
prises. 

Si l'expcditeur a utilise dans la lettre de 
voiture une mention d'affranchissement en
globant les droits de douane. le chemin de fer 
peut accomplir les formalites douanieres a 
son choix soit en cours de route, soit it la gare 
destinataire. 

§ 5. Sous reserve de l'exception prevue au 
§ 4, deuxieme alinea, le destinataire peut ac
complir les formalites douanieres a la gare 
destinataire pourvue d'un bureau de douane, 
si le dedouanement a l'arrivee est demandc 
dans la lettre de voiture ou si. en l'absence de 
cette demande. la marchandise arrive sous 
regime de douane. Le destinataire peut egale
ment accomplir ces formalites a la gare des
tinataire non pourvue d'un bureau de 
douane. si les lois et reglements de l'Etat le 
permettent ou s'il y a une autorisation preala
ble du chemin de fer et de la douane. L 'exer
cice de l'un de ces droits implique le paie
ment prealable des frais 'grevant la marchan
dise. 

Toutefois. le chemin de fcr peut proceder 
conformement au§ 4 si le destinataire n ·apas 
retire la lettre de voiture dans le delai prevu 
par les prescriptions en vigueur a la gare des
tinataire. 

Article 27 

Delais de livraisvn 

§ I. Les delais de livraison sont fixes par 
des accords conclus entre les chemins de fer 
participant au transport ou par les tarifs inter
nationaux applicables depuis la gare expedi-
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lag eller annan författning i den stat där åtgär
derna skall vidtas. 

Varken avsändaren eller en mottagare som 
har rätt att förfoga över godset eller ett om
bud för någon av dem får ta godset i besitt
ning. 

§ 4. Om avsändaren har angett en station 
där dessa åtgärder skall vidtas och de före
skrifter som gäller på den stationen inte till
låter att avsändarens anvisning följs eller om 
han för dessa åtgärder har lämnat andra an
visningar som inte kan följas. skall järnvägen 
förfara på det sätt som den anser vara för
månligast för den som har rätt till godset samt 
underrätta avsändaren om de vidtagna åtgär
derna. 

Om avsändaren i fraktsedeln har fört in en 
b.etalningsföreskrift som omfattar tullavgif
terna. kan järnvägen efter eget val ombesörja 
tullklareringen under befordringen eller 'på 
bestämmelsestationen. · 

§ 5. Med undantag av det fall som anges i 
§ 4 andra stycket kan mottagaren ombesörja 
tullklareringen på en bestämmelsestation 
med tullkammare, oni det i fraktsedeln be
gärs att förtullning skall ske vid framkomsten 
eller, när en sådan begäran saknas, om god
~et kommer dit under tullkontroll. Motta
garen kan också ombesörja klareringen på en 
bestämmelsestation utan tullkammare, om 
detta är tillåtet enligt lag eller annan författ
ning i den staten eller om detta har godkänts i 
förväg av järnvägen och tullmyndigheten. 
För att dessa rättigheter skall få utövas, mås
te de kostnader som belastar godset ha beta
lats dessförinnan. 

Järnvägen kan dock förfara enligt § 4, om 
mottagaren inte har övertagit fraktsedeln 
inom den frist som anges i de föreskrifter som 
gäller på bestämmelsestationen. 

Artikel 27 

le1•eran~frister 

§ I. Leveransfristerna fastställs genom av
tal mellan de järnvägar som deltar i beford
ringen eller genom de internationella tariffer 
som är tillämpliga från avsändnings- till be-
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trice jusqu 'it la gare destinataire. Pour cer
tains tralics particuliers et sur ccrtaines rela
tions. ces ddais peuvent egalement ctre eta
blis sur la base des plans de transport applica
bles entre les chemins de fcr intfresscs: dans 
ce cas. ils doivent t:tre repris d::ins des tarifs 
internationaux ou des conventio.ns spcciales. 
qui prevoient eventudlement les dCrogations 

aux ** 3 it 9 ci-dessous. 
Tous ces delais ne peuvent ctre superieurs 

a ceux resultant des paragraphes suivants. 
* 2. A defaut d'indication dcs delais de 

livraison prevue au * I. cl sous rcserve des 
paragraphes ci-apres. les delais de livraison 
sont les suivants: 

a) pour les wagons compkts: 
I 0 en grande vitesse : 

dClai d'expcdition 12 heures: 
delai de transport. par 
fraction indivisible de 400 
km . . . . . . . . . . . 24 heures: 

2° en pelile vitesse: 
dClai d'expcdition 24 heurcs: 
delai de transport. par 
fraction indivisible de .~00 
km . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 heures: 

b) pour les envois de detail: 
1° en grande vitesse: 

delai d'expedition 
dClai de transport. par 
fraction indivisihle de 300 
km 

2° en petite vitesse : 

12 hcures: 

24 heures: 

ddai d't:xpedition 24 heures: 
delai de transport. par 
fraction indivisihle de 200 
km . . . . . . . . . . . . 24 heures. 

Toutes les distances se rapporten\ aux dis
tances kilomctriques d'application des tarifs. 

* 3. Le dClai de transport est calculc sur la 
distance totale entre la gare expditrice et la 
gare destinataire. Le delai d'expcdition n'est 
compte qu ·une seulc fois. quel que soit le 
nombre des reseaux empruntcs. 
* 4. Le chernin de fer peut tixer des delais 

supplementaires d'une durce determinee 
dans les cas suivants: 

a) envois remis au transport ou livrabies 
en dehors des gares: 

bJ envois empruntanl: 
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stämmelsestationen. För viss enskild trafik 
och för vissa förbindelser kan fristerna även 
fastställas p:\ grundval av de befordrings
planer som tillämpas mellan de berörda järn
vägarna: i sii fall skall de tas upp också i de 
internationella tarifferna eller i särskilda 
överenskommelser .•mm kan fiireskriva avvi
kelser trim ~* )-·9. 

Dessa frister fär inte vara längre än de fris
ter som anges i de följande bestämmelserna. 
* 2. Saknas föreskrifter om sfldana leve

ransfrister som avses i * I. gäller följande 
leveransfrister. om inte annat följer av vad 
som siigs i de följande paragraferna: 

a) för hela vagm;la-;\er: 
I. som ilgods: 

,., 

cxpedieringsfrist 12 timmar: 
befordringsfrist. för va1je 
p:'tbö~jad sträcka av 400 
km . . . . . . . . . . . . . 24 timmar: 
som fraktgods: 
expedieringsfrist 
befordringsfrist, för varje 
pf1bö1:jad sträcka av 300 
km .............. . 

24 timmar: 

24 timmar: 
b) for styckegodssändningar: 
I. som i\gods: 

,., 

expedieringsfrist 12 timmar: 
befordringsfrist. för varje 
p:°tbörjad sträcka av 300 
km . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 timmar: 
som fraktgods: 
cxpedieringsfrist 
befordringsfrist, för varje 
pl1börjad striicka av 200 
km .............. . 

24 timmar: 

24 timmar. 
Samtliga avstånd avser tariffkilometer. 

* 3. Befordringsfristen beräknas för hela 
avst{111det mellan avsändningsstationen och 
heslämmelsestationen. Expedieringsfristen 
riiknas enda;;t en gäng oavsett antalet järn
viigsnät som berörs. 

~ 4. Järnviigen ffir fastställa tilläggsfrister 
av viss bestiimd liingd i följande fall: 

aJ för sändningar som liimnas till beford
ran eller liimnas ut utanför stationerna: 

b) för siindningar som befordras 
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1° um: ligne ou un reseau non equipc 
pour le traitement rapide dcs envois. 

2° un raccordemcnt r<:liant di:UX ligne..; 
d'un memc rcscau 0(1 de rcsc<iux diffe
rents. 

3° une ligne sccondaire. 

4" des lignes dont l'ccarternent des raiis 
est different. 

5° la mer ou les voics navig,;bles intc
rieures. 

6° une route s 'il n 'existc pas de liaison 
ferroviaire: 
c) envois taxe~ a des tarifs intericurs spe

ciaux ou exceptionnels il prix reduits; 

d) circonstances extraordinaires de nature 
a determiner ur. dcvcloppement anormal du 
trafic ou des diffa:ultes anormalcs pour l'ex
ploitation. 

§ 5. Les delais supplcmcntaircs prcvus 
sous ~ 4 al a c I doivent figurer dans les tarifs 
ou dans les prescriptions dtunent publiees 
dans chaque Etat. 

Cenx prcvus sous ~ 4di doivent etrc pu
blies et ne pcuvenr enrrer en vigueur avant 
leur publication. 

§ 6. Le delai de livraison commence <i 
courir a minuit apres l'accertation au trans
port de la marchandise. Toutefois. pour les 
envois en grande vitesse. le dela i commence 
a courir vingt-quatre heures pius tard lorsque 
le jour qui suit celui de l'acceptation est un 
dimanche ou un jour ferie legal cl lorsque la 
gare expeditricc n ·est pas ouvenc. pour les 
envois en grande vitesse. ce dimanche ou ce 
jour ferie. 
- ~ 7. Sauf fautc imputabk au chemin de 
ler. le delai de livrai~on est prolonge de la 
duree du sejour necessitc par: 

a) la verification conformc aux articles 21 
et 22, * I. qui fait apparaitre des differences 
par rapport aux inscription~. portces sur la 
lettre de voiture; 

bl raccomplissement des formalitcs exi
gecs par les douanes ou d'autres autoriks 
administratives; 

c) la modification du contrat ek transport 
conformcment aux articles 30 ou 3 I: 
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I. över en linje eller ett niil som inte har 
utrustats för snabb behandling av sänd
ningarna. 

2. över en bana som förenar två linjer 
inom samma eller olika järnvägs nät. 

3. över en linje som är av underordnad 
betydelse. 

4. över en linje med avvikande spår
vidd. 

.'i. över hav eller på inre vattcnviigar, 

6. pi\ landsviig. om någon järnviigsför
bindebe inte finns: 
c) för sändningar som fraktberäknas efter 

lokala specialtariffer eller undantagstariffer 
med nedsatta fraktsatscr: 

dl under osedvanliga förhi1llanden som 
förorsakar en ovanlig ökning av trafiken eller 
ovanliga driftsv~1righeter. 

§ 5. De tilläggsfrister som avses i § 4 a)-c) 
skall anges i tarifferna eller i de föreskrifter 
som offentliggörs i varje stat. 

St1dana frister som avses i * 4d) skall of
fentliggöras och får inte triida i kraft förrän de 
har offentligg_iorts. 
* 6. Leveransfristen börjar löpa vid mid

natt efter det att god~et har tagits emot till 
befordran. 1 frftga om ilgodssändningar börjar 
dock fristen löpa tjugofyra timmar senare. 
om dagen efter den dag då godset togs emot 
till befordran iir en söndag, en helgdag eller 
en dag som jämstiills med helgdag och av
siindningsstationen inte ~ir öppen för ilgods
sändningar denna söndag eller helgdag. 

* 7. Om inte något fel föreligger på järnvä
gens sida. förhings leveranstiden med den tid 
som behövs 

a) för en undersökning enligt artiklarna 21 
och 22 § I. om det därvid upptäcks avvi
kelser från uppgifterna i fraktsedeln; 

b) för de åtgärder som krävs av tullmyn
digheter eller andra förvaltningsmyndigheter: 

c) till följd av att befordringsavtalct ändras 
enligt artikel 30 eller 31: 
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dl ks suin-.: ~rcciaux it donner it la mar
chandi•;c: 

c) k tr;inshonk:menl nu la refection d'un 
ch;1rgcm(·nt lkl"cc1ueux dfcctue par l'expedi
kt;r; 

n [n(ilt: ietcrrupiior. de lrafic empechanl 
tempurain;111.:n1 de conunencer ou de conti
m1cr k tr;:11,pnrt. 

La caus1: ct la duree Je ces prolongations 
doivcnl ctre mentionnees dans la lettre de 
voit:1re. Le ClS ccht!ant. dks peuvcnl etre 
prti1;vcL~S p;1r d'autri:s möyens. 

~ 8. Le dl'lai de livraison est suspendu 
pou,·: 

;i) la netik vi1.:ss<.:. ks dirnanches et jours 
feries kg au x: 

b.! la grand;.; vitesse. les dimanches el cer
l<tins .1011rs terit;s iegau.x lor_sque. dans un 
E1at. le." pr;.;snip1ions en vigueur prcvoient 
p~iur cn!-;-ci unc ,;usrension du delai de li
•.:raisun t:n tr:1tic k.-roviaire interieur: 

cl la gramk ct la peiile vitesse, ks samcdis 
lors4u':. dans un Etat, les pn:s•:riptions en 
vigueur prevoit:nt pour ceux-ci une suspen
~ion du dClai de livraison en trafic krroviaire 
intericur. 

~ 9. Lors4uc le deJui de livraison doit 
premlre fin aprc-; l"heure de fermeture de la 
gare destinataire. l"expiration en est reportee 
d.:ux heurt'.' apres l'hcure de la prochaine 
ou\·enur.: Je la gare. 

En outre, pnur les envois en grande . vi
tesse, !ors4ue le ddai de livraison doit 
prendrt: fin un dimanchc ou un jour ferie de
fiI1is au ~); b!. rexriration en est reportee il 
l'heure currespoI1da11te du premier jour ou
vrable suivant. 

~ IO. Le de!ai de livraison est observc si. 
avant son expiration: 

a) l"<irrivec de la man:handise est notiliec 
et ce!k .,·j tema: ;"1 la disposition du des1ina-
1;1irt:. iorsqu'il s"agit d'cnvois livrabies en 
ga;e ct faisant l'objct d"ull avis d'arrivee: 

bJ Ja march;mdise e~l tenue akt disposition 
uu Jestinataire. lorsqu'il s'agit d'cnvois livra
bies .:n gan: ct nt: faisant pas i'objet d'un avis 
d. ;irri ,·e·~: 

c) ia rnarch<indisc est mise it la disposition 
Ju dcsti:1atairc. lorsqu'il s'agit d\:nvois livra
bks en d.:hor~ des g~H"es.' 
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d) för all ombesörja särskild vård av god
SL'l: 

cl för att lasta om eller riitta till en last som 
har lastah bristfälligt av avsändaren; 

0 1ill följd av etl avbrott i driften. som 
tillfälligt hindrar att befordringen börjar eller 
fortsätter. 

Orsaken till och omfattningen av dessa för
längningar skall anges i fraktsedeln. I före
kommande fall kan de styrkas på något annat 
siit t. 

~ 8. Leveransfristt'n avbryts 

a) for fraktgods söndagar. helgdagar och 
dagar som jiimstalls med helgdagar; 

b) för ilgods söndagar. vissa helgdagar och 
dagar Sllm jämstiills med helgdagar. när det i 
de bestämmebcr som gäller i en stat före
skrivs att levt:ransfristen i inrikes järnvägs
tratik skall avbrytas dessa dagar: 

c) för ilgods och fraktgods lördagar. när 
det i de bestämmelser som gäller i en siat 
föreskrivs att leveransfri~ten skall avbrytas 
lördagar i inrikes järn vägstrafik. 

~ 9. Niir leveransfristen går ut efter be
stiimmelse~tationens stängningstid. framtlyt
tas fristens utg;°ing till l vå limmar efter det att 
siationen ilter öppnas. 

Om leveransfristen för ilgodssändningar 
går ut en sådan sön- eller helgdag som avses i 
~ 8 b). framllyllas fristens utgång till samma 
klol·kslag n~istföljande vardag. 

~ 10 Leveransfristen iir iakllagen om, in
nan fristen har gått ut: 

a) godsets ankomst har meddelats och 
godset har stiillts till mottagarens förfogande, 
när det gi1ller. en sändning som skall lämnas ut 
på en s1ation och om vars ankomst meddelan
de skall lämnas: 

b) godset har ställts till mottagarens förfo
gande, niir det gäller en sändning som skall 
lämnas ut på en station men om vars ankomst 
någllt meddelande inte behöver lämnas; 

c) godset har ställts till mottagarens förfo
gande. niir det gäller en siindning som skall 
liimnus ut utanför en station. 
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Article 28 

Lii "rtl i.I ( J/l 

§ I. Le chemin de fer doit remettre la 
lettre de voiture et livrer la rnan.:handise au 
destinatairc. it la garc destinataire. CL1ntre dc
charge et paiemcnt des creanct:s du chemin 
de fer rnises it la charge du destinataire. 

L 'acccptation de la lettre de voiturc ohlige 
le dcstinataire it payer au chemin de fcr le 
mon tant dcs creances mist:s :1 sa charge. 

§ 2. Son! assimi!Cs it la livraison au dcsti
nataire. lorsqu"ils sont dlcctucs conforme
ment aux pre~criptions en vigueur it la garc 
destinatairc : 

a) la remisc de la marchandi~c aux auto
rites de douane LlU d"octroi dans leurs locaux 
d'expedition ou dans leurs entrepöts. lorsque 
ceux-ci ne se trouvent pas -;ous li1 garde du 
chemin de fer. 

bl Tentreposage aupres du chemin de fer 
de la marchandise ou son dcp1)t chez un com
missionnaire-expcditeur ou dans un cntrepöt 
public. · 

§ 3. Les prescriptions en vigueur <i la garc 
destinataire ou les convcntions avec le des
tinataire dcterminent si le chemin de fer a le 
droit ou !'obligation de lui rcmcttre la mar
chandise ailleurs qu "it la gare destinataire. 
soit sur cmbranchement particulier. soit a 
son domicile. soit dans un dcpöt du chemin 
de fer. Si cclui-ci remet ou fait remettrc la 
marchandisc sur un embranchement particu
lier, a domicilc OU dans Ull dcpÖI. la livraison 
est rcputee effcctuee au moment de ccttc re
mise. Sauf convention contraire en tre le che
min de fcr ct l'utilisateur d"un emhranchc
ment particulier. les operations effectuees 
par le chemin de fer, pour le compte et sous 
la direction de cet utilisateur. ne sont pas 
couvertcs par le contrat de transport. 

§ 4. Apres l"arrivee de la marchandise a la 
gare destinataire. le destinataire peut de
mandcr au chemin de fer de lui rcmcttre la 
lettrc de voiture ct de lui livrer la marchan
dise. 

Si la perte de la marchandisc est etablie ou 
si la marchandisc n"est pas arrivce it l'expira
iion du dclai prevu a l'article 39. § I, le dcs
tinataire peut fairc valoir en son propre nom. 

!03 

Arri/..:d 1X 

Utlii11111111ufr l/1· gods 

~ I. farnv~igcn skall pii bestämmelsesta
tionen l<irnna ut fraktsedeln oeh god~et till 
mottagaren nwt kvitt1> p[t mott<tgandet och 
mot betalning av de av j~irnviigens fordringar 
som har pi'1fi:irts mottagaren. 

Mottagandet av fniktsedeln 1lll~dför förplik
telst: för mottagaren att till .iiirnviigen betala 
de helopp som har pMörts honom. 

~ 2. Om följande [1tgiirdt:r vidtas enligt de 
föreskrifter som giillcr pil be.;tiimmdsesta
tionen. jiimstiills de med utliimnande till mot
tagaren: 

al godset överlämnas till en myndighet 
som har hanJ om frågor om tullar eller andra 
införselavgifter i en sådan tjänste- eller lager~ 
lokal som används av myndigheten och som 
inte står under järnvägen~ uppsikt, 

bl godset liiggs upp till förvaring hos järn
viigen eller liimnas till en speditör eller ett 
offentligt lagerhus for förvaring. 

§ 3. De föreskrifter som giiller på bestäm
melsestationen i:ller de avtal som ingåtts med 
mottagaren hestiimmer om jiirnvägen har rätt 
eller skyldighet att överliimna godset till den
ne p{1 nägon annan plats än p{i bestämmelse~ 
stationen. antingen p[i ett privat anslutnings
spär eller i mottagarens bostad eller på något 
av jiirnvägens upplag. Om järnviigen övcr
liimnar eller l[tter i.iverliimna godset på ett 
enskilt anslutningsspar. hemma hos motta
garen eller på t:lt upplag. anses godset utläm
nat vid delta överli111111ande. Om något annat 
inte har överenskLimmits mellan järnvägen 
och den som utnyttjar ett enskilt anslutnings
spår. omfattar ·hefordringsavtalet inte de åt
gärder för överlämnande som jiirnviigen har 
vidtagit fi:ir dennes riikning och under dennes 
ledning. 

§ 4. Sedan godset har kommit fram till 
bestiimmelsestationen. kan mottagaren ford
ra att järnviigen lämnar ut fraktsedeln och 
godset till honom. 

Om förlust av godset har fastställts eller 
om godset inte kommit fram vid utgången av 
den frist som avses i artikel 39 * 1. kan motta
garen i eget namn göra sina riittighctcr på 



LU 1984/85:17 

<I l'encontn.: du chemin lk fer. le~; droits qui 
rcsultent pour lui du contrnt lie tnmsport. 
* 5. l.'ayant droit pcut rcfuscr l'accepta

tion de la marchandise. meme aprcs recep
tion de la lettre de voiture et paiement des 
frais. tant qu"il'n'a pas cte proccde aux verili
cations qu'il a requises en vue de constater 
un dommage alkgue. 

§ 6. Pour le surplus. la livraison de la mar
chandise est efh:ctuec confornlt;ment aux 
prcsniptions en vigueur a la gare destina
taire. 

Article 29 

Rectifh'ution dn· perceptions 

§ I. En cas d'application irrcg111ierc d"tm 
tarif ou d"erreur dans le calcul ou la percep
tion des frais. le trop-pcn;u n 'est i-estitue par 
le chemin de fcr ou le moins-pcn;u versc a 
celui-ci que si la difference excede 4 unites de 
compte par lcttre de voiturc. La restitution 
est effcctuee d'officc. 

* 2. Le paiement au chemin de for des 
moins-pen;us incombe a l'expediteur si la 
lettrc de voiture n"est pas rctiree. Lorsque la 
lettrc de voiture a cte acceptec park destina
taire ou le contrat de transport modilic con
formement a l'article 31. l'expedikur n 'est 
tenu au paiement d'un moins-per~u que dans 
la mesure ou celui-ci porte sur les frais a sa 
charge en vertu de la mention d'affranchisse
ment utilisee dans la lettre de voiture. Le 
complcment du moins-per~u est å la charge 
du destinataire. 

~ 3. Les sommes dues en vertu de cet arti
cle portent intcret a cinq pour cent \"an a 
partir du jour de la reception de la mise en 
demeure de payer ou du jour de la reclama
tion prcvue a l'article 53 ou. s"il n'y a eu ni 
mise en demeurc ni reclamation. du jour de la 
demande en justice. 

Si l'ayant droit ne remet pas au ehemin de 
fcr. Jans un delai convenable qui lui est fixc. 
les picces justificatives nccessaires pour la 
liquidatinn definitive de la reclan;iation. les 
intcn?ts ne courent pas entre l'expiration du 
dclai lixc et la remise effective <les picces. 
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grund av frakt avtalet giillande gentemot järn
vägen. 

9 5. Den snrn har riitt till godset kan vägra 
att ta emot det. iiven efter det att han har 
erhållit fraktsedeln och betalat kostnaderna, 
så länge en undersökning som han har begärt 
för att fashtiilla en påstådd skada inte har 
utförts. · 

9 6. I ilvrigt sker utl;imningen av gods en
ligt de föreskrifter snm giillcr på bestämmel
sestationen. 

Artikel :!9 

Rättelse a1· 11ttag11a m·gifi1•r 

* I. Om en tariff har tilliimpats oriktigt el
ler något fel har gjorts när någon avgift har 
beräknats eller uppburits. skall järnvägen 
inte betala tillbaka vad som har betalats för 
mycket eller kräva vad som har betalats för 
litet, om skillnaden inte överstiger fyra be
räkningsenhetcr per fraktsedel. Återbetal
ningen skall ske utan anfordran. 
* :!. När en avgift har uppburits med ett 

för litet belopp, åligger det avsändaren att 
betala det felande beloppet, om fraktsedeln 
inte har lösts ut frå11 järnvägen. När fraktse
deln har godkänts av mottagaren eller be
fordringsavtalct har ändrats enligt artikel 31, 
är avsändaren skyldig att betala ett för litet 
u!laget belopp endast i den mån detta avser 
kostnader som han skall betala enligt betal
ningsföreskrifterna i fraktsedeln. Det åligger 
mottagaren alt betala återsti\ende belopp. 

* 3. De belopp snm skall betalas enligt 
denna artikel löper med fem procent årlig 
ränta från den dag då anmodan om betalning 
togs emot eller krav framställdes enligt arti
kel 53 eller. om varken anmodan eller krav 
har framställts, från den Jag då talan väcktes 
vid domstol. 

Om den som är berättigad till återbetalning 
inte inom en skälig frist som har fastställts för 
hunom till järnvägen överlämnar de handling
ar som den behöver för att kunna slutföra 
behandlingen av hans krav. utgår inte ränta 
för tiden från fristens utg[mg till dess att 
handlingarna har överlämnats. 
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TITRE 111 
MODfflCATION DU CONTRAT 
DE TRANSPORT 

Article 30 

Modijication par /'expediteur 

§ I. L · expediteur peut. par <les ord res ul
terieurs. modifier le contrat de transport en 
prescrivant: 

al le retrait de la marchandise il la gare 
expeditrice. 

bl l'arret de la marchandise en cours de 
route. 

c) l'ajournement de la livraison de la mar
chandise. 

d) la livraison de la marchandise il une per
sonne autre que le destinataire inscrit sur la 
lettre de voiture. 

e) la livraison de la marchandise il une 
gare autre que la gare destinataire inscrite sur 
la lettre de voiture. 

f) le renvoi de la marchandise il la gare 
expeditrice. 

g) l'ctablissement d'un remboursement, 
hl l'augmentation. la diminution ou l'an

nulation d'un remboursement. 
i) la mise il sa charge de frais d'un envoi 

non afTranchi ou l'augmentation de ceux prix 
en charge conformcment il l'article 15, § 2. 

Les tarifs du chemin de fer expediteur peu
vent prevoir que les ordres vises sous g) å i) 
ne sont pas admis. 

Les dispositions complementaires ou les 
tarifs internationaux en vigueur entre les che
mins de fer participant au transport peuvent 
admettre des ordres non enumcres ci-dessus. 

En aucun cas. les ordres ne doivent avoir 
pour effet de diviser l'envoi. 

§ 2. Ces ordres doivent ctre donnes å la 
gare expeditrice au moyen d'une declaration 
ecrite conforme au modele fixe et publie par 
le chemin de fer. 

Cette declaration doit etre reproduite et 
signee par l'expediteur sur le duplicata de la 
lcttre de voiture. qui doit etre presente en 
meme temps au chemin de fer. La gare expe
ditrice certifie la reception de \'ordre en ap
posant son timbre il date sur le duplicata. au-
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DEL 111 
ÄNDRING I BEFORDRINGSA VT ALET 

Artikel 30 

Ändringar på begäran m· avsändaren 

* I. Avsändaren kan i efterhand ändra be
fordringsavtalet genom att föreskriva 

a) att godset skall återlämnas på avsänd
ningsstationen. 

bl att godset skall stoppas under beford
ringen. 

c) att godsets utlämning skall uppskjutas, 

dl att godset skall lämnas ut till någon an
nan än den mottagare som anges i fraktse
deln. 

e) att godset skall lämnas ut på en annan 
station än den bestämmelsestation som anges 
i fraktsedeln. 

f) att godset skall sändas tillbaka till av
sändningsstationen. 

g) att efterkrav skall påläggas. 
hl att ett efterkrav skall höjas. minskas el

ler återkallas. 
i) att han själv skall betala avgifter för en 

icke betald försändelse eller att han skall be
tala högre avgifter. än de som han har åtagit 
sig i enlighet med artikel 15 s 2. 

I de tariffer som .gäller för järnvägen på 
avsändningsorten kan föreskrivas att före
skrifter enligt punkterna g) till i) inte är 
tillåtna. 

I tilläggsbestämmelserna eller de interna
tionella tariffer som gäller mellan de järnvä
gar som deltar i en befordran kan tillåtas an
visningar som inte är angivna ovan. 

En anvisning får aldrig medföra att en 
sändning delas. 

§ 2. Sådana anvisningar skall meddelas till 
avsändningsstationen genom en skriftlig för
klaring som är utformad efter en förebild som 
har fastställts och offentliggjorts av järnvä
gen. 

Förklaringen skall av avsändaren föras in 
och undertecknas på fraktsedelsdubbletten, 
som samtidigt skall visas upp för järnvägen. 
A vsändningsstationen skall bekräfta motta
gandet av anvisningen genom att på dubblet
ten under avsändarens förklaring anbringa 
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dessous <le la dcclaration de l"expediteur, il 
qui cc duplicata doit alors ccre reslitue. 

Quand l'expedikur dcmande l'augmcnta
tion. la diminution ou l'annulation d'un rem
boursement, il doit produire le titre qui lui a 
ete delivre. En cas d'augmenta!ion ou de di
minution du remboursement, ce titre est, 
aprcs rectification. rendu a l'cxpediteur: en 
cas d'annulation. il n'est pas restitue. 

Tout ordre donne sous des formes autres 
que eelles prcscrites est nu!. 

* 3. Si le chemin de ler donne suite aux 
ordres de l'expediteur sans exiger la presen
tation du duplicata. edors que ce dernier a etc 
transmis au deslinacaire. le chemin de fer est 
responsable envers celui-ci du dommage en 
resultant. Toutefois. l'indemnitc eventuelle 
ne doit jamais exccder celle prcvue en cas de 
pertc di: la marchandise. 
* 4. Le droit pour l'expediteur, meme en 

possession du duplicata de la lettre de voi
ture, de modifier le contrat de transport s'e
teint dans les cas oi1 le destinataire: 

a) a retirc la lettre de voiture: 
bl a accepte la marchandise: 
c) a fait valoir ses droits conformement å 

I' article 28. * 4: 
d) est autorisc, conformement il l'article 

31, a donner <les ordres, des que l'envoi est 
entrc dans le territoire douanier du pays de 
destination. 

A partir de ce moment. le chemin de fer 
doit se conformcr aux ordres ct aux instruc
tions du destinataire. 

Artic/e 31 

,\4od({icatio11 par le dcstinatairc 

* I. Lorsque l'cxpediteur n 'apas pris å sa 
charge les frais affcrents au transport dans le 
pays de destination. ni porte sur la lettre de 
voiture l'inscription « "Destinataire non 
autorise il donner des ordres ulterieurs "· le 
destinataire peut. par des onlres ulterieurs, 
modifier le contrat de transport en prescri
vant: 

a) l'arret de la marchandise en cours de 
route, 

bl !'ajournement de la livraison de la mar
chandise. 

c) la livraison de la marchandise, dans le 
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sin datumstämpel, varefter dubbletten skall 
återlämnas till avsändaren. 

När avsändaren begiir att ett efterkrav 
skall höjas. minskas eller iilcrkallas, skall han 
visa upp det bevis som har i.lverliimnats till 
honom. Om efterkravet höjs elkr minskas, 
skall beviset efter rättelse återWmnas till av
sändaren: om efterkravet återkallas, skall 
beviset inte återhimnas. 

En anvisning som har meddelats i någon 
annan form iin som har föreskrivits iir ogiltig. 
* 3. Om järnvägen följer avsiindarens an

visning utan att kräva att fraktseddsdubblct
ten visas upp och denna har översänts till 
mottagaren. är järnvägen ansvarig gentemot 
denne för den skada som uppkommer därige
nom. Ett eventuellt skadestånd får dock ald
rig överstiga vad som skulle ha utgått om 
godset hade gått förlorat. 

~ 4. Avsändarens rätt att iindra beford
ringsavtalct upphör. även om han innehar 
fraktsedelsdubbletten. niir mottagaren har 

a) övertagit fraktsedeln: 
b) tagit emot godset: 
c) gjort sina rättigheter gällande enligt arti

kel 28 * 4: 
dl blivit berättigad. enligt artikel 31. att 

ändra befordringsavtalet. så snart sändningen 
har kommit in på bestiimmelselandets tullom
råde. 

Från denna tidpunkt åligger det järnvägen 
att följa mottagarens anvisningar. 

Artikel 31 

Ändringar på begäran m· 111ott11gare11 

§ I. När avsändaren inte har :'1tagit sig att 
betala de avgifter som avser befordringen i 
bestämmelselandet och inte heller i fraktse
deln har fört in uppgiften "mottagaren för 
inte ändra befordringsavtalet' ·, fftr motta
garen senare ändra befordringsavtalet genom 
att föreskriva 

a) att godset skall stoppas under beford
ringen, 

b) att godsets utlämning skall uppskjutas. 

c) att godset i bestämmelselandet skall 
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pays de destination, a une personne autre que 
le destinataire inscrit sur la lettrc de voiture. 

dl la livraison de la marchandise, dans le 
pays de destination, il une gare autre que la 
gare destinataire inscrih: sur la lettre de voi
ture, sauf dispositions contraires dcs tarifs 
internationau x, 

e) l'accomplissemcnt dcs formalites exi
gees par les douanes ou d'autrcs autorites 
adminislratives c:onformement a l'articlc 26. 
§ 3. 

Les dispositions complemcntaires ou les 
tarifs internationaux en vigueur entre les ehc
mins de fer panicipant au transport peuvent 
admettrc <les ordres non cnumcres ei-dessus. 

En aucun cas. !t:s ordn:s ne doivent avoir 
pour effet de divi~er l'c::.nvoi. 

Les ordres du destinatain:: nc sont exfru
toires qu'apres de l'envoi dan le territoire 
douanier du pays de destination. 

§ 2. Ces ordres do1vent ctre donnes. i1 la 
gare destinataire (llf a la gare d'entree dans le 
pays de destination. au moyen d'unc declara
tion ecrite conforme au modele fixc et publie 
par le chemin de fer. 

Tout ordre donnc sous des formes autres 
que celles prcscrites est nul. 

§ 3. Le droit pour le destinataire de modi
fier le contrat de transport s'cteint dans les 
cas ou ila: 

a) rctire la lettre de voiture: 
b) accepte la marchandise; 
c) fait valoir ses droits conformement il 

l'article 28, § 4: 
dl designe conformement au § I c) une 

personne et que celle-ei a retire la lettre de 
voiture ou fait valoir ses droits conforme
ment a l'article 28. ~ 4. 

§ 4. Si le destinataire a prescrit de livrcr la 
marchandise a une autre personne, celle-ci 
n'est pas autorisee ä modifier le contrat de 
transport. 
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lämnas ut till någon annan än den mott<1gan: 
som anges i fraktsedeln, 

dl att godset i bestämmelselandet skall 
lämnas ut pil en annan station än den hestLim
melsestation som anges i fraktsedeln. om inte 
annat föreskrivs i de internationella tarif
ferna. 

e) att de åtgärder som krävs av tullmyn. 
dighetcrna eller andra förvaltningsmyndig
hetcr skall viutas i enlighet med artikel 26 ~ 3. 

I tilläggsbestämmclserna eller de interna
tionella tariffer som giiller mellan de j;irnvä
gar som deltar i en befordran kan tillätas an
visningar som inte är angivna ovan. 

En anvisning får aldrig medföra att en 
sändning delas. 

Mottagarens anvisning får inct: verkställas 
förrän försändelsen h~tr kommit in på bestäm
melselandets tullområde. 

§ 2. Sådana anvisningar skall meddelas till 
bestämmelsestationen eller till den station i 
bestiimmelselandet dit godset först kommer 
genom en skriftlig förklaring som är utförmad 
efter en förebild som har fastställts och of
fentliggjorts av jiirnviigen. 

En anvisning som meddelas i någon annan 
form än som har föreskrivits är ogiltig. 
* 3. Mottagarens riitt att ilndra fraktavta

let upphör niir han har 

a) övertagit fraktsedeln; 
bl tagit emot godset; 
c) gjort sina riittighcter gällande enligt arti

kel 28 * 4; 
d) angett en person enligt* I cl.oc:1 denne 

har övertagit fraktsedeln eller gjort giillande 
sina rättigheter enligt artikel 28 ~ 4. 

* 4. Om mottagaren har, föreskrivit alt 

godset skall liimnas ut ti!I en annan person. tlr 
denne inte beriittigad att iindra fraktavtalt::t. 
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Artic:le 32 

Execution des ordres ulterieurs 

§ I. Le chemin de fer ne peut refuser 
d'executer les ordres donnes conformement 
aux articles 30 et 31, ni en retarder l'execu
tion. sauf si: 

a) elle n'est plus possible au moment ou 
les ordres parvienncnt å la gare qui doit les 
executer: 

b) elle est de nature å perturber le service 
regulier de l'exploitation: 

c) elle est en opposition. lorsqu'il s'agit 
c.'un changement de la gare dcstinataire, avec 
les lois et reglements d'un Etat. notamment 
avec les prescriptions des douanes ou 
d'autres autorites administratives; 

dl la valeur de la marchandise, lorsqu'il 
s'agit d'un changement de la gare destina
taire, ne couvre pas. selon l'appreciation du 
chemin de fer. tous les frais dont la marchan
dise sera grevee å l'arrivee å sa nouvelle des
tination. å moins que ces frais ne soient payes 
ou que lcur paiement ne soit garanti immedia
tement. 

Celui qui a donnc des ordres est avise le 
plus töt possible des empechements å leur 
execution. 

Si le chemin de fer n'est pas å meme de 
prevoir ces empcchements. celui qui a donne 
des ordres supporte toutes les consequences 
resultant du commencement de leur execu
tion. 

§ 2. Les frais ncs de l'execution d'un 
ordre. å l'exccption de ceux resultant d'une 
faute du chemin de fer, doivent etrc payes 
conformement å l'article 15. 

§ 3. Sous reserve du § I, le chemin de fer 
est responsable, en cas de faute de sa part, 
des consequences de l'inexecution d'un 
ordre ou de son execution defectueuse. Tou
tefois, l'indemnite eventuelle ne doit jamais 
exceder celle prevuc en cas de perte de la 
marchandise. 
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Artikel 32 

Utförande m· am·i.rningar om iindrini; i be
! ordrin i;sa 1·1 a I e t 

§ I. Järnvägen får inte viigra att verkställa 
en anvisning som har meddelats i enlighet 
med artiklarna 30 och 31 eller vänta med att 
verkställa den utom i följande fall: 

a) om det inte längre är möjligt att verk
ställa anvisningen när den station som skall 
verkställa den får del av anvisningen: 

b) om det skulle medföra störningar i drif
ten att verkställa anvisningen; 

c) om verkställigheten av t:n anvisning om 
ändring av bestämmelsestationen skulle stri
da mot lag eller annan författning som gäller i 
en stat och då särskilt tullmyndigheters eller 
andra förvaltningsmyndighett:rs fört:skrifter: 

d) om. när det gäller ändring av bestäm
melsestationen. godsets värde enligt järnvä
gens uppskattning inte;: täcker alla de avgifter 
som kommt:r att belasta godset när det kom
mer fram till den nya bestämmelsestationen 
och de;:ssa avgifter inte omedelbart erläggs 
eller säkerhet omedelbart ställs för dem. 

Den som har gett anvisningen skall snarast 
möjligt underrättas om hindret mot att verk
ställa den. 

Om järnvägen inte kan förutse ett sådant 
hinder, är den som har gett a·nvisningen an
svarig för alla följder av att hans anvisning 
har börjat verkställas. 

§ 2. Avgifter som uppkommer genom att 
en anvisning vcrkställs skall, med undantag 
av sådana som beror på fri eller försummelse 
på järnvägens sida, betalas i enlighet med 
artikel 15. 

§ 3. Om järnvägen har gjort sig skyldig till 
fel eller försummelse, är den med dt: undan
tag som följer av § I ansvarig för följderna 
av att en anvisning inte har verkställts eller 
har verkställts felaktigt. Ett eventuellt skade
stånd får dock aldrig överstiga vad som skulle 
ha utgått om godset hade gått förlorat. 
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Article 33 

Empechement au transport 

§ I. En cas d'empechement au transport, 
le cherilin de fer dccide s'il est preferable de 
transporter d'office la marchandise en modi
fiant l'itineraire ou s'il convient. dans l'in
teret de l'expediteur. de lui demander des 
instructions en lui fournissant les informa
tions utiles dont le chemin de fer dispose. 

Sauffaute de sa part. le chemin de fer peut 
pereevoir le prix de transport applicable par 
l'itineraire emprunte et dispose <les delais 
correspondants il cc dernier. 

§ 2. Si la eontinuation du transport n'est 
pas possiblc. le chemin de fer demande des 
instructions il l'expediteur. Cette demande 
n'est pas obligatoire dans les cas d'empeche
ments temporaires resultant <les mesures 
prises en application de l'article 3. § 4. 

§ 3. L'expediteur peut donner dans la 
lettre de voiture des instructions pour le cas 
ou un empechement au transport se presen
terait. 

Si le chemin de fer estime que ces instruc
tions ne peuvent etre executees. il en de
mande de nouvelles. 

§ 4. L'expediteur avise d'un empcche
ment au transport peut donner ses instruc
tions soit a la gare expeditrice. soit il la gare 
ou se trouve la marchandise. Si ees instruc
tions modifient la designation du destinataire 
ou de la gare destinataire ou son! donnees il la 
gare ou se trouve la marchandise. l'expedi
teur doit les inscrire sur le duplicata de la 
lettre de voiture et presenter celui-ci au che
min de fer. 

§ 5. Si le chemin de fer donne suite aux 
instructions de I' expediteur sans exiger la 
presentation du duplicata. alors que ce der
nier a ete transmis au destinataire. le chemin 
de fer est responsable envers celui-ci du dom
mage en resultant. Toutefois. l'indemnite 
eventuelle ne doit jamais exceder celle pre
vue en cas de perte de la marchandise. 

§ 6. Si l'expediteur avise d'un empeche
ment au transport ne donne pas, dans un 
delai raisonnable. <les instructions executa
bles, le chemin de fer procede conformement 
aux prescriptions relativcs aux empeche-

Artikel 33 

Befordringshinder 
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·§ I. Vid befordringshinder bestämmer 
järnvägen om det är lämpligare att den själv 
väljer en annan befordringsviig för godset el
ler om den skall i avsändarens intresse begära 
anvisningar från denne. samtidigt som avsän· 
daren får alla de nödvändiga upplysningar 
som järnvägen har tillgång till. 

Om järnvägen inte har gjort sig skyldig till 
fel eller försummelse. får den uppbära den 
frakt som är tillämplig för den använda be
fordring5sträckan och åtnjuta de leveransfris
ter som svarar mot denna. 

§ 2. Om det inte är möjligt att fortsätta 
befordringen. skall järnvägen begära anvis
ningar av avsändaren. Detta är dock inte nöd
vändigt vid tillfälliga hinder som beror på åt
gärder som har vidtagits med tilliimpning av 
artikel 3 § 4. 

§ 3. Avsändaren kan i fraktsedeln lämna 
anvisningar om förfarandet i de fall då be
fordringshinder föreligger. 

Om järnvägen anser att dessa anvisningar 
inte kan följas, skall .den begära nya anvis
ningar. 

§ 4. En avsändare som har fått underrät
telse om befordringshinder kan meddela sina 
anvisningar antingen till avsändningssta
tionen eller till den station där godset finns. 
Om dessa anvisningar innebär ändring av 
mottagare eller bestämmelsestation eller 
meddelas till den station där godset finns, 
skall avsändaren föra in dem i fraktsedels
dubbletten och visa upp denna för järnvägen. 

§ 5. Om järnvägen följer avsändarens an
visningar utan att fordra att dubbletten före
tes och denna har överlämnats till motta
garen, är järnvägen ansvarig gentemot denne 
för skada som uppkommer därigenom. Ett 
eventuellt skadestånd får dock aldrig över
stiga vad som skulle ha utgått om godset hade 
gått förlorat. 

§ 6. Om en avsändare som har underrät
tats om befordringshinder inte inom rimlig tid 
lämnar en anvisning som kan följas, skall 
järnvägen förfara i enlighet med de bestäm· 
melser om hinder mot utlämning av gods som 
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ments i1 la livraison en vigueur au lieu oi1 la 
man:handise a etc retenue. 

Si la man::handise a etc vendue. le produit 
de la vente. dcduction faite des frais grevant 
la marchandise. doit dre tenu a la disposition 
de l'e~pcditeur. Si le produit est inferieur il 
ces frais. l'expediteur doit payer la diffc
rence. 

§ 7. Lorsque l'empe.:hement au transport 
cesse avant l'arrivee des instructions de l'ex
pediteur. la marchandise est acheminee sur 
sa destination sans attcndre les instructions; 
l'expediteur est prevenu le plus töt possible. 

§ 8. Lorsque l'empechement au transport 
intervicnt apres que le de~tinataire a modific 
le contrat de transport conformcrnent il l'arti
cle 31. le chemin de fer doit aviscr ce destina
taire. Les ** I, 2. 6. 7 et 9 sont applicables 
par analogie. 
* 9. Sauf faute de sa part. le chemin de 

fer. en e<1s d · empcchement au transport, peut 
percevoir des droits de stationnement. 

* 10. L 'article 32 est applicable aux trans
ports dTectues conformement il l"articlc 33. 

Artic/1' 34 

Emp1;chcme11t 1i la li1·raiso11 

~ I. En cas d"empechement il la livraison 
de la marchandise, la gare destinataire doit en 
prevenir sans delai l'expediteur. par l'inter
mediaire de la garc expedi_trice. pour lui de
mander des instructions. L "exp(!diteur doit 
etre avisc directement. soit par ecrit. soit par 
telegraphe. soit par telescripteur, quand il l'a 
demandc dans la lettre de voiture; les frais de 
cet avis grevent la marchandise. 
* 2. Lorsque l'empechement il la livraison 

ccssc avant l'arrivee des instructions de l'ex
pediteur il la gare dcstinataire. la marchan
dise est livree au destinataire. L 'expediteur 
doit en etre avise sans delai par une lettre 
recommandec: les frais de cet avi~; greven! la 
marchandise. 

* 3. En ·cas de refus de la marchandise par. 
le destinataire. l"expediteur ale droit de don
ner des instructions, meme s 'il nc peut pro
duire le duplicata de la lettre de voiture. 

~ 4. Par une inscription portce sur la lettre 
de voiture, l'expediteur peut aussi demander 
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giiller på den plats där godset har stoppats. 

Om godset har sålts. skall försäljningsbe
loppet efter avdrag för de avgifter som har 
påförts godset ställas till avsändarens förfo
gande. Understiger försäljnings beloppet des
sa avgifter, skall avsändaren betala skillna
den. 

~ 7. Om befordringshindret upphör innan 
avsiindarens anvisningar har kommit. vidare
befordras godset till bestämmelsestationen 
utan att anvisningarna inväntas: avsändaren 
skall underrättas snarast möjligt. 
* 8. Om befordringshindret uppkommer 

efter det att mottagaren har ändrat beford
ringsavtalet enligt artikel 31. skall järnvägen 
underrätta mottagaren. Bestämmelserna i §§ 
I. 2. 6. 7 och 9 har motsvarande tillämpning. 

§ 9. Vid befordringshinder för järnvägen 
ta ut ersiittning för kostnaderna i samband 
med hindret. om inte fel eller försummelse 
föreligger på järnvägens sida. 

~ 10. Artikel 32 är tillämplig på befordran 
som sker enligt artikel 33. 

Artikel 34 

V tlii mningshinder 

~ I. Om det föreligger hinder för godsets 
utlämning, skall bestämmelsestationen ome
delbart underrätta avsändaren om detta ge
nom avsändningsstationens förmedling och 
begära anvisningar av honom. Avsändaren 
skall underrättas direkt. skriftligen. telegra
fiskt eller med telex. när han har begärt detta 
i fraktsedeln: kostnaderna för underrättelsen 
påförs godset. 

§ 2. Om hindret för utlämningen upphör 
innan avsändarens anvisningar har nått be
stämmelsestationen. lämnas godset ut till 
mottagaren. Avsändaren skall omedelbart 
underrättas om detta genom rekommenderat 
brev; kostnaderna för underrättelsen påförs 
godset. 

§ 3. Om mottagaren vägrar att ta emot 
godset. har avsändaren rätt att ge anvisningar 
även om han inte kan visa upp fraktsedels
dubbletten. 

~ 4. Genom en anteckning i fraktsedeln 
kan avsändaren också begära att godset utan 
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que la marchandise lui soit renvoyce d"office 
s "il survicnt un empcchement i1 la livraison. 
En dehors de ce cas. son consentement 
cxpres est necessaire. 

§ 5. A moins que les tarifs n'en disposent 
autremcnt. les instructions de J'expcditeur 
doivent ctre donnees par l'intermediaire de la 
gare expeditrice. * 6. Pour tout ce q·ui n ·est pas prevu ci
dessus. le chemin de fer charge de la livraison 
procede conformcment aux prescriptions en 
vigueur au lieu de la livraison. 

Si la marchandisc a ete vendue. le produit 
de la vente. deduction faite des frais grevant 
li1 marchandise. doit etre tenu a !a disposition 
de J'expcditeur. Si le produit est inferieur å 
ces frais. l"expediteur doit payer la diffe
rencc. 
* 7. Lorsque l\:mpechement åla livraison 

intcrvient apres que le destinätaire a modilie 
le contrnt Je transport conformemcnt a l'arti
cle 31. k chcmin de fer Joit avi ser ce destina
taire. Les ** I. 2 ct 6 son! applicables par 
analogic. 
* 8. L'article 32 est applicablc aux trans

ports effectues conformement a l'article 34. 

TITRE I\' 
RESPONSABILITE 

Arricle 35 

Re.1po11.rnhilill; col/ec1ii·e de.1· chemins de fl'r 

* 1. Le chcmin de fer qui a accepte la mar
chandise au transport. avec la lettre de voi
ture. est responsable de l'execution du trans
port sur le parcours total jusqu'a la livraison. 

* 2. Chaque chemin de fer subsequent. par 
le fait mcme de la prisc en charge de la mar
chandise avec la lettre de voiture. participe 
au contrat de transport. conformement aux 
stipulations de ce document. et assume les 
obligations qui en resultent. sans prejudice 
<les dispositions de l'article 55. * 3 concer
nant le chemin de fer destinataire. 
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vidare skall sändas till honom. om hinder för 
utlämningen uppst{1r. I annat fall qehövs av
sändarens uttryckliga medgivande. 

§ 5. Om det inte föreskrivs något annat i 
tarifferna. skall avsändaren ge sina anvis
ningar genom avsändningsstationen. 

§ 6. I den mån bestämmelser inte finns 
ovan. skall den j~irnväg som har till uppgift att 
lämna ut godset handla i enlighet med de 
föreskrifter som gäller på platsen för utläm
nande!. 

Om godset har sålts. skall försäljningsbe
loppet efter avdrag för de kostnader som har 
påförts godset ställas till avsändarens förfo
gande. Om försäljningsbcloppet understiger 
dessa kostnader, skall avsändaren betala 
skillnaden. 

~ 7. Om utlämningshindrct uppstår efter 
det att mottagaren har ändrat fraktavtalet en
ligt artikel 31. skall järnvägen underrätta ho
nom. Bestämmelserna i ~~ I. 2 och 6 har 
motsvarande tillämpning. 

§ 8. Artikel 32 är tillämplig på befordran 
som sker enligt artikel 34. 

DEL IV 
ANSVARIGHET 

Arrikel 35 

J iirn 1·iiga rnas gc111er1swn ma ansi·arigher 

§ I. Den järnväg. som har tagit emot god
set till befordran tillsammans med fraktse
deln. är ansvarig för befordringen under hela 
befordringssträckan till dess att godset har 
lämnats ut. 

§ 2'. Genom att ta emot godset jämte frakt
sedeln inträder varje efterföljande järnväg i 
befordringsavtalet i enlighet med föreskrifter
na i fraktsedeln och åtar sig därmed de skyl
digheter som följer av detta. Denna bestäm
melse utgör inte hinder mot tillämpning av 
vad som sägs om bestämmelsejärnvägen i ar
tikel 55 § 3. 
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Article 36 

Etendue de la responsabilite 

§ I. Le chemin de fer est responsable du 
dommage resultant de la perte totale ou par
tielle et de l'avarie de la marchandise surve
nues a partir de l'acceptation au transport 
jusqu'a la livraison, ainsi que du dommage 
resultant du depassement du df:lai de livrai
son. 

§ 2. Le chemin de fer est decharge de cette 
responsabilite si la perte, l'avaric ou le depas
sement du delai de livraison a eu pour cause 
une faute de l'ayant droit, un ordrede celui-ci 
ne.resultant pas d'une faute du chemin de fer. 
un vice propre de la marchandise (deteriora
tion interieure, dechet, etc.) ou <les circon
stances que le chemin de fer ne pouvait pas 
eviter et aux consequences desquelles il ne 
pouvait pas obvier. 

§ 3. Le chemin de fer est decharge de cette 
responsabilite lorsque la perte ou l'avarie re
sulte <les risques particuliers inherents a un 
ou plusieurs des faits ci-apres: 

a) transport effectue en wagon decouvert 
en vertu des dispositions applicables ou de 
conventions entre J'expediteur ct le chemin 
de fer et indiquees dans la lettre de voiture; 

b) absence ou defectuosite de )'emballage 
pour les marchandises exposees par leur na
ture å des pertes ou avaries quand · elles ne 
sont pas emballees on sont mal emballees; 

c) operations de chargement par l'expedi
teur ou de dechargement par le destinataire 
en vertu des dispositions applicables ou de 
conventions entre J'expediteur et le chemin 
de fer et indiquees dans la lettre de voiture, 
ou de conventions entre le destinataire et le 
chemin de fer; 

d) chargement defectueux lorsque ce char
gement a ete effectue par I' ex pediteur en 
vertu <les dispositions applicables ou de con
ventions entre lui et le chemin de fer et indi
quees dans la lettre de voiture; 

e) accomplissemeilt par l'expediteur. le 
destinataire ou un mandataire de l'un d'eux, 
des formalites exigees par les douanes' ou 
d'autres autorites administratives; 

O nature de certaines marchandises expo
sees par <les causes inherentes å c:ette nature 
meme å la perte totale ou partielle ou å l'a-
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Artikel 36 

Ansvarighetens omfallning 

§ I. Järnvägen är ansvarig för skada som 
uppkommer till följd av att godset helt eller 
delvis går förlorat eller skadas under tiden 
från det att godset tas emot för befordran till 
dess att det lämnas ut samt för den skada som 
uppkommer till följd av att leveransfristen 
överskrids. 

§ 2. Järnvägen är fri från denna ansvarig
het. om förlusten. skadan eller överskridan
det av leveransfristen beror på fel eller för
summelse av den skadelidande. på en anvis
ning av denne som inte har föranletts av fel 
eller försummelse från järnvägens sida. på fel 
i själva godset (inre förstöring, avdunstning, 
osv.) eller på någon omständighet som järn
vägen inte hade kunnat undgå eller förebygga 
följderna av. 

§ 3. Järnvägen år fri från denna ansvarig
het, om förlusten eller skadan härrör från en 
sådan särskild risk som är förbunden med ett 
eller flera av följande förhållanden: 

a) att godset har befordrats i öppen vagn 
enligt tillämpliga bestämmelser eller enligt en 
överenskommelse mellan avsändaren och 
järnvägen som har tagits in i fraktsedeln: 

b) att godset inte är förpackat eller är brist
fälligt förpackat. om godsets beskaffenhet 
gör det utsatt för svinn eller skada när för
packningen är bristfällig eller saknas; 

c) att godset har lastats av avsändaren el
ler lossats av mottagaren enligt tillämpliga 
bestämmelser eller enligt en överenskom
melse mellan avsändaren och järnvägen som 
har tagits in i fraktsedeln eller enligt överens
kommelse mellan mottagaren och järnvägen: 

d) att godset har lastats på ett felaktigt sätt 
och lastningen har utförts av avsändaren en
ligt tillämpliga bestämmelser eller enligt en 
överenskommelse mellan denne och järnvä
gen som har tagits in i fraktsedeln; 

e) att avsändaren, mottagaren eller ett om
bud för någon av dem har vidtagit de åtgärder 
som krävs av tullmyndigheterna eller av and
ra förvaltningsmyndigheter: 

0 att godsets beskaffenhet gör det utsatt 
för fara. att helt eller delvis gå förlorat eller 
skadas, särskilt genom bräckning, rost. inre 
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varie, notam ment par hris. rouillc. deteriora
tion interieure et spontanec. dessiccation, de
pcrdition: 

g) dcsignation irreguliere. inexacte ou in
completc d'objcts exclus du transport ou ad
mis sous condition, ·ou inobservation par 
Fexpediteur des mesures de precaution pres
crites pour les objets admis sous condition: 

hJ transport d'animaux vivants: 
i) transport qui. en vertu des dispositions 

applicahlcs ou de conventions entrc l'expedi
teur et le chemin de fcr ct indiquees dans la 
lettre de voiture. doit ctre effectuc sous es
corte, si la perte ou l'avarie resulte d'un ris
que que l'escorte avait pour but d'eviter. 

Article 37 

Clwrge de la pre111·e 

§ 1. La preuve que la perte, l'avarie ou le 
dcpassement du delai de livraison a eu pour 
cause un des faits prevus i1 l'article 36. § 2 
incombe au chemin de fer. 

§ 2. Lorsque le chemin de fer etablit que la 
perte ou l'avarie a pu resulter. etan! donne 
les circonstances de fait. d 'un ou de plusieurs 
des risques particuliers prevus a l'article 36, 
§ 3, il y a presömption qu'elle en resulte. 
L'ayant droit conservc toutefois le droit de 
prouver que le dommage n'a pas eu pour 
causc. totalement ou partiellement, l'un de 

. ces risques. 
Cette presomption n'est pas applicable 

dans le cas prevu a \'article 36. § 3 al s'il y a 
perte d'une importance anormale ou perte de 
colis. 

Article 38 

Presomption en cas de reexpt!dition 

· § I. Lorsqu 'un envoi expedie conforme
ment aux Rcgles uniformes a fait l'objet 
d'une reexpedition soumise aux mcmes Rc
gles et qu'une perte partielle ou une avarie 
est constatee aprcs cette reexpcdition, il y a 
presomption qu'elle s'est produite sous \'em
pire du dernier contrat de transport. si l'envoi 
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sj~ilvförstöring. utturknin~ •:lkr svinn: 

g) att godset har betecknats otydligt. lirik
tigt eller ofullst~indigt lJCh det g;ilkr föremiil 
som är uteslutna frtm befordran clic1· som 
befordras endast pli vi~sa villkor eller att av
sändaren har underlf1tit att vidta de fi)rsiktig
hetsåtgärder som har föreskrivits för förcmiil 
som tas emot på vissa villkor: 

hl att hefordringen avser lernnde djur: 
iJ att det är fråga om en befordran som 

enligt tillämpliga hestiimmelser eller enligt en 
överenskommelse mellan avsändaren och 
järnvägen som har tagits in i fraktsedeln skall 
åtföljas av en tillsynsman. om förlusten eller 
skadan har uppkommit som en följd av en 
sådan fara som skulle avviirjas genom att till
synsmannen följde med. 

Artikel 37 

Bc1·is.1·kyldi!{het 

* I. Det ankommer p~1 jiirnvägen att visa 
att förlusten. skadan eller leveransfristens 
överskridande har orsakats av något sådant 
förhållande som avses i artikel 36 * 2. * 2. Om järnvägen visar att förlusten eller 
skadan med hänsyn till de föreliggande om
ständigheterna kan vara en följd av en eller 
flera av de särskilda risker som anges i artikel 
36 § 3. skall det antas att förlusten eller ska
dan är en följd av denna risk eller dessa 
risker. Den som kräver ersättning far dock 
visa att förlusten eller skadan inte alls eller 
inte uteslutande är en följd av en sådan risk . 

Ett sådant antagande får inte göras i det fall 
som avses i artikel 36 § 3 a), niir det är frltga 
om en onormalt stor förlust eller om förlust 
av hela kollin. 

Artikel 38 

Alllagandc 1·id 11yi11/ii11111i11g 

§ I. När en försändelse som har hefordrats 
enligt de enhetliga riittsreglerna har nyinliim
nats enligt dessa riittsregler och en partiell 
förlust eller en skada har faststiillts efter 
nyinlämningen, skall det antas att förlusten 
eller skadan har uppstått under den tid då det 
sista befordringsavtalet fullgjordes, om för-
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est reste sous la garde du chemin de fer et a 
ete reexpedie tel qu'il est arrive :i la gare de 
reexpedition. 

§ 2. Cette presomption est egalement ap
plicable lorsque le contrat de transport ante
rieur a la reexpcdition n 'ctait pas soumis aux 
Regles uniformcs, si celles-ci avaient ete ap
plicables en cas d'expedition directe entre la 
premiere gare expeditrice et la de:rniere gare 
destinatairc. 

Article 39 

Prt'.rnmption de perte de la marchandise 

§ I. L 'ayant droit peut. sans avoir å four
nir d'autrcs preuves, considerer la marchan
dise commc perdue quand elle n'a pas ete 
livrce au destinataire ou tenue a sa disposi
tion dans les trente jours qui suivcnt l'expira
tion des delais de livraison. 

~ 2. L'ayant droit, en recevant le paiement 
de l'indemnite pour la marchandi5e perdue, 
pcut demander par ecrit a ctre avise sans 
delai dans le cas ou la marchandise est re
trouvee au cours de l'annee qui suit le paie
mcnt de l'indemnite. Le chemin d1: fer donne 
acte par ecrit de cettc demande. 

* 3. Dans les trente jours qui suivent la 
reception de cet avis, l'ayant droit peut exi
ger que la marchandise lui soit livrce a l'une 
des gares du parcours. Dans ce 1;as. il doit 
payer les frais affcrents au transport depuis la 
gare expeditrice jusqu'a celle oi1 a lieu la 
livraison et restituer l'indemnite rei;ue, de
duction faite des frais qui auraient etc com
pris dans cette indemnitc. Neanmoins. il con
serve ses droits a indemnite pour depasse
ment du dclai de livraison prevus aux articles 
43 et 46. 
* 4. A def:rnt soit de la demande prevue au 

~ 2. soit d'instructions donnees dö.ns le delai 
prevu au * 3. ou encore si la marchandise est 
retrouvce plus d 'un an apres le paiement de 
l'indemnitc, le chemin de fer en dispose con
formement aux lois et reglements de l'Etat · 
dont il releve. 
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sändelsen hela tiden har varit 1 Jarnvägens 
vård och den har nyinlämnats sådan den kom 
fram till nyinlämningsstationen. 

§ 2. Ett sådant antagande gäller också när 
befordringsavtalet före nyinlämningen inte 
omfattades av de enhetliga rättsreglerna, om 
dessa regler hade varit tillämpliga vid en ge
nomgående befordran mellan den första av
sändningsstationen och den slutliga bestäm
melsestationen. 

Artikel 39 

Antagande att gods har gått förlorat 

§ I. Utan att förebringa ytterligare bevis
ning får den som har rätt till godset anse 
godset som förlorat, om det inte har lämnats 
ut till mottagaren eller hållits tillgängligt för 
honom inom trettio dagar efter leveransfris
tens utgång. 

§ 2. När en skadelidande tar emot ersätt
ning för förlorat gods, får han skriftligen be
gära att han skall underrättas omedelbart, om 
godset kommer till rätta inom ett år efter det 
att ersättning har utbetalats. Järnvägen skall 
skriftligen bekräfta en sådan begäran. 

§ 3. Inom 30 dagar efter det att den berätti
gade har fått underrättelsen får han begära att 
godset lämnas ut till honom på en station vid 
befordringsvägen. I ett sådant fall är han 
skyldig att betala kostnaderna för befordring
en från avsändningsstationen till utlämnings
stationen och att betala tillbaka den ersätt
ning som han har fått med avdrag för de kost
nader som kan ha räknats in i ersättningen. 

· Han behåller dock rätten till ersättning för att 
leveransfristen har överskridits enligt artik
larna 43 och 46. 

§ 4. Om någon begäran inte framställs en
ligt § 2 eller anvisningar inte ges inom den 
frist som anges i § 3. eller om godset kommer 
till rätta senare än ett år efter den dag då 
ersättningen betalades ut. får järnvägen för
foga över godset enligt bestämmelserna i den 
stat .till vilken järnvägen hör. 
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Article 40 

Jndemnitl' en cas de perte 

§ I. En cas de pertc totale ou partielle de 
la marchandise. le chemin de fer doit payer. it 
l'exclusion de tous autres dommages-intc
rcts. une indemnite calcu!Ce d'apres le cours 
å la bourse, i\. defaut d'apres le prix courant 
sur le marche et. i\. defaut de l'un et de 
l'autre. d'apres la valcur usuelle des mar
chandiscs de memes nature et qualite. aux 
jour et lieu oi1 la marchandise a etc acceptee 
au transport. 

§ 2. L'indemnite ne peut exceder 17 unites 
de cornpte par kilogramme manquant de 
masse brute, sous rcserve de la !imitation 
prevue :1 rarticle 4.'i. 

§ 3. Le chemin de fcr doit restituer. en 
outre. le prix de transport. les droits de 
douane et les autres sommcs dcboursees a 
l'occasion du transport de la marchandise 
perdue. 

§ 4. Lorsque le calcul de l'indemnite im
plique la conversion des sommes exprimces 
en unites monetaires etrangeres. celle-ci est 
faite d'apres le cours aux jöur et lieu du paie
ment de l'indemnite. 

Artic/e 41 

Responsahilite en cas de dechet de route 

§ I. En ce qui concerne les marchandises 
qui, en raison de leur nature. subissent gene
ralement un dechct de route par le seul fait du 
transport. le chemin de fcr ne repond que de 
la partie du dcchet qui depasse. quel que soit 
le parcours effectue, les tolerances ci-des
sous: 

al dcux pour cent de ia masse pour les 
marchandises liquides ou remises au trans
port å l'ctat humide ainsi que pour les mar
chandises suivantes: 
Bois de reglisse. 
Bois de teinture råpes ou moulus. 
Champignons frais, 
Charbons et cokes. 
Cornes et onglons, 
Crins, 
Cuirs, 
Dechets de peaux. 
Ecorces. 
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Artikel./() 

Ersättning 1·idfurl11st 

§ I. För gods som har gått förlorat helt 
eller delvis skall järnvägen betala skadestånd 
med ett belopp som beräknas efter börspriset 
eller. om börspris saknas. efter marknadspri
set, eller. om båda dessa värden saknas, efter 
det gängse värdet av gods av samma slag och 
beskaffenhet på avsändningsorten vid den 
tidpunkt då godset togs emot till befordran. 
Något ytterligare skadestånd utgår inte. 

§ 2. Ersättningen får inte överstiga 17 be
räkningsenheter per kilogram av förlusten i 
bruttovikt. med förbehåll för den begränsning 
som anges i artikel 45. 
* 3. Järnvägen skall dessutom betala till

baka befordringsavgiften. tullavgifter och 
andra utHigg i i anledning av befordringen av 
det gods som har gått förlorat. 

§ 4. När beräkningen a"' ersättningen med
för omräkning av belopp uttryckta i utländskt 
mynt. skall omräkningen verkställas efter 
den kurs som gäller på dagen för betalningen 
på den ort där ersättningen skall betalas. 

Artikel 41 

Ans1·ariRhet fiir 1·iktför/11st l'id transport 

§ I. I fråga om gods som till följd av sin 
beskaffenhet vanligen förlorar vikt på grund 
av själva befordringen. ansvarar järnvägen. 
oberoende av den tillryggalagda bcfordrings
sträckan. endast för den del av viktförlusten 
som överstiger följande procentsatser: 

a) två procent av vikten för flytande varor 
eller för gods som har lämnats in till beford
ran i fuktigt tillstånd. liksom för följande 
godsslag: 
lakritsrot. 
färgträ. rivet eller malet. 
svamp. färsk. 
kol och koks. 
horn och klövar. 
tagel. 
läder, 
hudavfall. 
bark. 
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Feuilles de tabac fraiches. 
Fourrures. 
Fruits frais. scchcs ou cuits. 
Graisses. 
Houblon. 
Laine. 
Legumes frais. 
Mastic frais. 
Os entiers ou moulus. 
Peaux. 
Poissons sechcs. 
Racincs. 
Savons et huiles concrctes. 
Se!. 
Soies de porc. 
Tabac håche. 
Tendons d'animaux. 
Tourbe: 

bl un pour cent de la masse pour toutes les 
autres marchandises seches. 

§ :?.. La rcstriction de responsabilite prc
vuc au * 1 ne peut etre invoquee s 'il est 
prouvc. ctant uonnc les circonstances de fait. 
que la perte ne resulte pas des causes qui 
justitient la to!Crance. 

* 3. Dans le cas ou plusieurs colis sont 
transportes avec une seule lettre de voiture. 
le dcchet de route est calcule pour chaque 
colis lorsque sa masse au dcpart est indiquec 
separcment sur la lettre de voiture OU peut 
etre constatce d"une autre manicre. 

~ 4. En cas de perte totale de la marchan
dise. il n'est fait aucune deduction resultant 
du dechet de route pour le calcul de l'indem
nite. * 5. Cet article ne dcroge pas aux artides 
36et37. 

Artide42 

I11Jem11i1J en cas d'm·arie 

§ I. En cas d'avarie de la marchandise. le 
ehemin de fer doit payer. :I l'exclusion de 
tous autres dommages-interets. une indem
nite equivalente ~l la depreciation de la mar
chandise. Son montant est calcule en appli
quant i1 la valeur de la marchandise dclinie 
conformement il l'article 40. le pourcentage 
de depreciation eonstate au lieu de destina
tion. 

tobaksblad. färska. 
piilsv:1rnr. 
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frukl. farsk. torkad eller inkokt. 
fettlimnen. 
humle. 
ul I. 
grönsaker. färska. 
kitt. färskt. 
ben. hela eller malda. 
hudar. 
fisk. torkad. 
rötter. 
tvål 1s{1pa) och fasta oljor. 
salt. 
svinborst. 
wbak. skuren. 
d,iursenor. 
torv. 

hJ en procent av vikten för alla andra torra 
godsslag. 
* :?.. Jiirnv~igen får inte {1bt:ropa den in

skriinkning i ansvarigheten som anges i § I, 
om det visas att viktförlusten med hänsyn till 
omständigheterna inte beror på de orsaker 
som har legat till grund för att en viss viktför
lust godtas. 

~ 3. Niir flera kollin befordras enligt sam
ma fraktsedel, skall vtktförlusten vid beford
ran beriiknas for va1je kolli för sig. om dess 
vikt vid avsiindningen har angt:tts särskilt i 
fraktst:deln eller kan fastställas på något an
nat siitt. 
* 4. Om godset har gi\tt helt förlorat. skall 

avdrag inte göras för viktforlust vid beford
ran. nitr ersiittningen skall beriiknas. 

* 5. Denna artikel innebiir inte någon in
skriinkning i tilliimpningen av artiklarna 36 
och :07. 

Artikel ../2 

Ersiittning rid skada 

* I. Niir gods har skadats, skalljiirnvägen 
betala ett belopp som svarar mot minskning
en av godsets viirde men inte ytterligare ska
destånd. Beloppt:t beriiknas genom att den 
procentsats varmed godset har minskat i vär
dt: p[1 bt:stämmclseorten tillämpas på godsets 
viirde ht:stiimt på det siitt som anges i artikel 
40. 



LU 1984/85:17 

~ 2. L "indernnitc ne peut t'.\ccdcr: 
al si la totalite de l'envni eq dcprfri('e par 

l'avarie. le muntant qu"elle aurait att..:int en 
cas de pcrte totale: 

bl si une partie scu!ement de l'.·nvoi est 
deprecice par l'avarie. le montant qu'elle au
rait atteint en G1s de perte de la rartie deprc
ciee. 

s 3. Le chemin de fcr dl1it restituer. en 
outre. dans la proportion Jeterrnince au ~ I. 
les frais prcvus i1 l'anicle 40. * .1. 

Article 43 

lndem11ill; en' as dl' 1frp11sse111e111 du ddai de 
lii·raison 

~ I. Si un dommage. y compris un avarie. 
resulte du dcpassement du del;1i de livraison. 
le chemin de fcr doit payer une imkmnite qui 
nc peut exceder le triplc du prix de transport. 

§ 2. En cas de perte totale de la marchan
dise. l"indemnite prevuc au ~ I ne pcut se 
cumuler avec celk de I 'articlc 40. 

§ 3. En t:as de perte partielle de la mar
chandise. l'indemnite rrcvue au § I ne reut 
exceder le triple du prix de transport .Je la 
partie non perdue de l"envoi. 

§ 4. En cas d\1varie de la man.:handisc ne 
resultant pas du Jepasscmcnt du dClai de li
vraison. l'indemnitc prcvuc au~ I se cumule. 
s'il y a lieu. avec celle Je l'article 42. 

§ 5. En aucun cas. le cumul de l'indcmnite 
prcvue au § I avec celles des articlcs 40 cl 42 
ne pcut donner lieu au paiement d'unc.: indcm
nite supcrieure a celle qui scrait due en cas de 
perte totale de la marchandise. 

§ 6. Le chemin de fer peut prcvoir. Jans 
des tarifs internationaux ou des conventions 
spcciales. d 'autres modalites J 'indemnisa
tion que cellcs prevues au ~ 1 lorsque. con
formcmcnt it l'article 27. * I. le delai de li
vraison est etabli sur la base des plans de 
transport. 

Si. dans ce cas. les delais Je livraison pre
vue a l'artide 27. § 2 son! Jepasscs. l'ayant 
droit peut demander soit l'indemnitc prevue 
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§ 2. Ersättningen skall dock inte överstiga 
a) om hela försändelsen har minskat i vär

de till följd av skadan. det belopp som skulle 
ha utgått om försändelsen hade gått helt för
lorad: 

b) om endast en del av försiindelsen har 
minskat i värde till följd av skadan. det be
lopp som skulle ha utg<°llt om den del av för
sändelsen som minskat i värde hade g<ltt för
lorad. 

~ 3. Järnviigen skall dessutom. efter den 
proct'ntsats som avses i § I. betala tillbaka de 
kostnader som anges i artikel 40. * 3. 

Artikel 43 

Ersiitt11i111:: niir /e1·1•ra11.1:fi·iste11 ii1·erskrid.1 

§ 1. Om skada har uppsU!tt till följd av att 
leveransfristen har överskridits, diiri inbegri
pet skada p{t godset. skall jiirnvägen betala 
skadestånd. som inte får överskrida ett be
lopp som motsvarar tre gånger befordrings
avgiften. 

§ 2. Om godset har g[ttt helt förlorat. skall 
ersättning inte utgå enligt § I vid sidan av 
ersättning enligt artikel 40. 

§ 3. Om godset har g[1tt förlorat delvis. får 
den ersättning som anges i § I inte överstiga 
ett belopp som motsvarar tre gånger beford
ringsavgiften för den del av försändelsen som 
inte har g{itt förlorad. 

§ 4. Om skadan på godset inte.: har orsa
kats av att leveransfristen har överskridits. 
kan crsiittning enligt * I i förekommande fall 
utgå vid sidan av ersiittning enligt artikel 42. 
* 5. Den sammanlagda ersättningen enligt * I och artiklarna 40 och 42 får inte i något 

fall överstiga d.::n ersättning som skulle ha 
utgii.tt. om godset hade gätt helt förlorat. 

§ 6. Järnviigen ftir i internationella tariffer 
eller i särskilda överenskommelser ange and
ra sätt att beräkna ersättning än som anges i 
* 1. när leveransfristen i enlighet med artikel 
27 § 1 fastställs på grundval av beford
ringsplaner. 

Om Je leveransfrister som anges i artikel 
27 § 2 överskrids i detta fall. kan den skadeli
dande begära antingen ersiittning som före-
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au * I ci-des~us. soit celle fixfr par le tarif 
international ou la convcntion spcciale appli
quc. 

Articlc4•i 

lndc11111ill; 01 cos dt: dol 011 de .fi111te lo11rde 

Lorsque la perte. l'avarie ou le depasse
mcnt du dclai de livraison ou bien l'inexccu
tion ou l'cxecution defectueuse l.k presta
rions accessoires du chemin de fer prevues 
par les Rl:gles uniformes ont pour cause un 
dol ou unc fautc: lourdL" imputablc au chemin 
de fcr. cdui-ci doit completement indemniser 
l'ayant droit pour le dommage pronve. 

En cas de fautc lourde. l'indemnitc est tou
tefois limitce au double des maxima prcvus 
aux aniclcs 25. 26. 30. 32. 33. 40, 42. 43, 45 et 
46. 

Artic/1· 45 

l.i111it11tio11 de /'i11,fr11111it1' par Cl'l"tains lllrij~· 

-L.orsque le chemin de fcr accorde des con
ditions particulicres ~le transpon par des ta
rifs speciaux ou exceptionnels comportant 
une rcduction sur le prix de transport calcule 
d'apres les tarifs gencraux. il peut limiter l'in
demnitc duc it l'ayant drnit en cas de pcrte, 
d'avarie ou de depasscment du ddai de livrai
son. dans la mesure oi1 une telle I imitation est 
indiqucc dans le tarif. 

Lors.:.1ue ces conditions particulieres de 
transport s'<1ppliquent seulement sur une par
tie du par.::<)llrS. cette !imitation ne peut etre 
invoquee que si k fait gcnerateur de l'indem
nite s'est prnduit sur cette partie. 

Art ide 46 

l11dc11111itl' en cas d' inthi·t tl la /i1:raisor1 

En cas de dcclaration d'interct a la livrai
son. il peut ctre demande. outrc les indem
nites prevues aux articles 40, 42. 43 er 45, la 
reparation du dommage supp!Cmentaire 
prouvc jusqu·:1 concurrence du montant de
clarc. 
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skrivs i § I eller ersättning som har fastställts 
i den internationella tariff elkr den särskilda 
överenskommelse som tillämpas. 

Artikt>l 44 

Ersiillning vid 11ppsilt eller gro\' vårdsliishet 

När förlust eller skada uppstår eller leve
ransfrist överskrids eller järnvägen inte full
gör de biförpliktelser som anges i de enhetliga 
räl!sreglerna eller fullgör dessa biförplik
telscr på ett felaktigt sätt och detta beror på 
uppsåt eller grov vårdslöshet från järnvägens 
sida, skall jiirnvägen betala den skade lidande 

·full ersättning för den skada som han visas ha 
lidit. 

Vid grov vårdslöshet begränsas ersättning
en dock till två gånger de högsta belopp som 
anges i artiklarna 25, 26. 30, 32, 33, 40. 42, 43, 
45 och 46. 

Artikel 45 

Begränsning 111• crsiit111i11ge11 enligt vissa ta
riJrer 

När järnvägen medger särskilda beford
ringsvillkor genom special- eller ·undantags
tariffer som innebär en nedsättning av den 
frakt som följer av de allmänna tarifferna, får 
järnvägen begränsa den ersättning som till
kommer den skadelidande vid förlust, skada 
eller överskridande av leveransfristen i den 
mån en sådan bcgriinsning anges i tariffen. 

När dessa särskilda befordringsvillkor till
lämpas endast pa en del av sträckan, får be
gränsningen åheropas endast om den händel
se som utgör grunden för ersättningen har 
inträffat på den delen. 

Artikel 46 

Ersättning i·id lei·eransintresse 

Om leveransintresse har deklarerats, får 
ersättning begäras för visad ytterligare skada 
utöver vad som anges i artiklarna 40. 42, 43 
och 45 upp till det deklarerade beloppet. 



LU 1984/85:17 

Ar1idc47 

ltifrr,'f.\ cfr (i11de11111it1; 

* I. L'ayant droit peut demander des in
ten!ts tk l'indemnitc. cakules :t raison de 
cinq pour cent !'an. it partir du jour de la 
redarnation prevue a l'article 53 ou. s'il n·y a 
pas eu de reclamation. du jour de la demande 
en justice. 
* 2. Les intercts nc sont dus que si l'in

demnitc cxccdc 4 unites de comptc par lcttre 
de voiture. 

§ ~~. Si l'ayant droit ne remct pas au che
min de fer. dans un dclai convenable qui est 
tixc. les picces justiticativcs ncccssaires pour 
la liquidation definitive de la reclamation, les 
interets nc courent pas entre rexpiration du 
delai tixe et la remise efft:ctivc des picces. 

Article 411 
Re.11n•11.rnhilitc> en trofic .l<'r-111er 

§ I. Dans les transports fer-mer emprun
tarit les lignes visees a l'article 2. * 2 de la 
Convt:ntion. chaquc Etat peut. en demandant 
que la mention utile soit portcc sur la I iste des 
lignes soumises aux Rcglcs uniformes. 
ajouter !'ensemble des causes d'exoncration 
ci-apres a celles prevues a rarticle 36. 

Le transporteur nt: peut s 'en prevaloir quc 
s'il fait la prevuc que la pcrtc. ravarie ou le 
depassement du dClai de livraison est sur
venu sur le parcours maritime. depuis le 
chargement de la marchandise it bord du na
vire jusqu'ä son dechargement du navirt:. 

Ces causes d'cxoneracion sont les sui
vantes: 

al actes, ncgligt:nce ou defaut du capi
taine, marin. pilote. ou des prcposcs du 
transporteur dans la navigation ou dans 
!'administration du navire: 

b) innavigabilite du navire. ~1 condition que 
le transporteur fasse la preuve que cette inna
vigabilite n ·est pas imputable a un manque de 
diligence raisonnable de sa part it mt:ttre le 
navire en etat de navigabilite Oll a lui assurer 
un armt:mt:nt. un equipement et un approvi-
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Ani/.:.c/47 

Ränta pil er.1ci1111i11g 

* I. Den skadt.:!idandi: fttr kriiv<• r:inta pi\ 
crsiittningst-ieloppet n11;d fcrn pnice11• .per i1r. 
räknat från och med den dag dil kI«!V fram
ställdes enligt artikd 53 elier. om n<°1g;.>t krav 
inte framstiilldt:s i sådan ordning. fr~in och 
med den dag dii talan v:,ickti:s vid domstol. 
* 2. Riinta betalas enda~;t tllll i:rsiittning~

beluppet översti&cr fyra hcriikningsenhcter 
per fraktsedel. 
* 3. Om d..:n skadelid«nde i111c inom en 

ski1lig frist som har fashtilllts f(ir holiom ti!l 
järnvii;;en iiverliimrMr de handlingar som den 
behöver för att kunna slucfi.ira behandlingen 
av hans krav. utgi'1r inte r:inta för tiden fran 
det att fristen gf1r ut till dess att handlingarna 
har övcrbmnats. 

Ani/.:.c/48 

A.11s1'11righet i /.:.0111/1;11eradjiir111·iigs- och .\jii

traji/.:. 

* I. Sävitt gitllcr hefordran i k~imbinerad 
jiirnvi1gs- och sjötralik p;1 de linjer snm avses 
i artikel 2 ~ 2 i sjitlva fördraget får va1je stal, 
genom att begära all en urpgift om detta tas 
in i listan över linjer som omfattas av de 
enhetliga riithrcglerm,. till de grunder flir be
frielse från ansvarighet som anges i artikel 36 
lägga samtliga de grunder som anges nt:dan. 

Fraktföraren fri:· aberopJ. dessa grunder t:n
dast om han visar all förlusten. skadan eller 
överskridandet av leveransfristen har inlriif
fat pi1 sjösträckan under tiden fri'111 och med 
godsets lastning ombord pt1 fartyget till och 
med lossningen. 

Dessa befrielsegrunder :ir: 

a) handling, försurnmdse eller ft:l som be
fälhavaren. någon av besiittningen. lotsen el
ler n:igon annan person i fraktföraren:; tjiinst 
har begått vid navigeringen eiler handhavan
det av fartyget; 

b) bristande sjöviirdighet hos farty~ct. om 
fraktföraren visar att dt:nna inte kan tillskri
vas brist på skiilig omsorg från hans sida för 
att sätta fartyget i sj(ivärdigt skick eller förse 
det med behörig bemanning. utrustning och 
proviant eller försiitta alla de delar av fartyget 
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sionnement convenabks, ou a arrropricr l:t 
mettr•: en hLHl ct<tt toutc:s ranies Ju navire ou 
la marchandise t:St chargee, Je fai;on qu'ellcs 
soient aplCS a Ja reception. au transport et a 
la preservation de la marchambe: 

c) incendie. <1 cundition que le transpor
teur fasse la preuve qu'il n'a pas etc cause 
par son fait ou 'ia faute, par c.::ux du capi
taine. marin, pik1tc ou de ses preposcs: 

J) pcrils. dangers ou accidenls de la mer 
ou autrcs eaux navigahles: 

el sauvctagc ou h:ntative de sauvetage de 
vies ou de biens en mer: 

f) chargem.::nl cle la marchandise sur le 
pont du navire. a condition qu 'elle ait cte 
chargce sur le pont avec le consentement de 
l'expediteur donnc dans la lettre de voiture et 
qu 'elle ne soit pas sur wagon. 

Les causes er exoncration ci-dcssus nc sup
priment ni nc diminuent en ricn les obliga
tions gcnerales du transporteur ct notamment 
son obligation d'exerccr unc diligence raison
nable pour mettre le navire en ctat de naviga
bilitc ou pour lui assurcr un armement. un 
equipemcnt et un approvisionncmen\ con
venables, ou pour approprier et mettre en 
bon etat toutes parties du navirc ou la mar
chandisc est chargcc. de fai;on qu'ellcs soient 
aptcs it la reception, au trar.spllrt et a la prc
scrvation de la marchandise. 

Lorsque le transportcur fait valoir les 
causes d'exoncration qui precedent. il reste 
ncanmoins responsable si l'ayant droit fait la 
prcuve quc la pertc, l'avarie ou le depassc
ment du dclai de livraison est du a unc faute 
du transporteur. du capitaine. marin, pilote 
ou de ses preposcs. faute autre quc celle qui 
est prevuc SlllIS al. 

* 2. Lorsqu 'un memc parcours maritimc 
est desservi par plusieurs cntrepriscs in
scrites sur la liste mentionnce aux artides 3 
Cl 10 de la Convention. le rcgimc de respon
sabilite applicabk a ce parcours doit etrc le 
meme pour toutcs ces entrcprises. 

En outrc, lorsque ces entrcprises ont etc 
inscrites sur la !iste a la demande de plusieurs 
Etats. !'adoption de ce rcgime doit au preala
ble faire l'objet d'un accord entre ces Etats. 
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i vilka gods lastas i lämpligt och säkert skick 
så att de lämpar sig for att ta emot, befordra 
och skydda godset; 

cJ brand, om fraktföraren visar att den inte 
har orsakats av fel eller försummelse av ho
nom, befälhavaren. någon av besättningen; 
lotsen eller nt1gon annan pers<rn i hans tjänst, 

d) fara. våda eller sjöolycka till sjöss eller i 
andra farvatten: 

e) räddning av eller försök till räddning av 
liv eller egendom till sjöss: 

f) lastning av godset på däck, om denna 
lastning har skett enligt ett medgivande av 
avsändaren i fraktsedeln och godset inte be
fordras i järnvägsvagn. 

De befrielsegrunder som anges ovan var
ken upphäver eller minskar fraktförarcns all
männa skyldigheter och särskilt inte hans 
skyldighet att visa skälig omsorg för att sföta 
fartyget i sjöviirdigt skick. för~c det med be
hörig bemanning. utrustning och proviant 
och försätta alla de delar av fartyget i vilka 
gods lastas i lämpligt och säkert skick så att 
de lämpar sig för att ta emot. befordra och 
skydda godset. 

Niir' fraktförarcn ilberopar de ansvarsfri· 
hetsgrunder som anges i det föregående. är 
han dock ansvarig om den skadelidande visar 
att förlusten, skadan eller överskridandet av 
leveransfristen beror på någon annan försum
melse av fraktföraren. befälhavaren. någon 
av besättningen, lotsen eller någon annan 
person i fraktförarcns tjänst än som anges 
under a). 
* 2. När en och samma sjöstriicka trafi

keras av flera företag som ~ir upptagna i den 
lista som nämns i artiklarna 3 och 10 i själva 
fördraget. skall för den sträckan gälla samma 
ansvarighctsregler för alla företagen. 

När dessa företag har tagits upp i listan på 
begäran av flera stater. skall frågan om vilka 
ansvarighetsregler som skall gälla dessförin
nan ha reglerats i en överenskommelse mel
lan dessa stater. 
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§ 3. Les mesures prises en conformite de 
cet article sont communiquees a l'Office cen
tral. Elles entrent en vigueur. au plus töt, a 
l'expiration d'un dclai de trentejours a partir 
de la date de la lettre par laquelle l'Office 
central les notifie aux autres Etats. 

Les envois en cours de route ne sont pas 
affectcs par lesdites mesures. 

Article 49 

Responsabilite en cas d'accident nucleaire 

Le chemin de fer est decharge de la respon
sabilitc qui lui incombe en vertu des Regles 
uniformes lorsque le dommage a cte cause 
par un accident nucleain: et qu'en application 
des lois et reglements d'.un Etat reglant la 
responsabilite dans le domaine de I' energie 
nucleaire. l'exploitant d'une installation nu
cleaire ou une autre personne qui lui est sub
stituce est responsable de ce dommage. 

Article 50 

Respon.rnhilitt' du chemin de fer po11r ses 
agents 

Le chemin de fer est responsable de ses 
agents et des autres personnes qu'il emploie 
pour l'execution du transport. 

Toutefois. si a la demande d'un interesse, 
ces agents et autres personnes etablissent les 
lettres de voiture. font des traductions ou 
rendent d'autres services qui n'incombent 
pas au chemin de fcr. ils sont consideres 
comme agissant pour le compte de la per
sonne a laquelle ils rendent ces services. 

Article 51 

A11tres action.,· 

Dans tous les cas ou les Rcgles uniformes 
s'appliquent. toute action en responsabilitc. a 
quelque titre que ce soit, ne peut ctre exercce 
contre le chemin de fcr que dans les condi
tions et !imitations desdites Regles. 

Il en est de meme pour toute action exerce 
contre les agents et autres personnes dont le 
chemin de fcr repond en vertu de l'article 50. 
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§ 3. Centralbyrån skall underrättas om de 
åtgärder som vidtas i enlighet med denna arti
kel. Åtgärderna för rätts verkan tidigast 30 da
gar från dagen för den skrivelse genom vilken 
centralbyrån underrättar övriga stater om åt
gärderna. 

Sändningar som redan är under transport 
berörs inte av åtgärderna. 

Artikel 49 

An.\'\'arighet 1·id atomolycka 

Järnvägen är fri fr~m ansvarighet enligt de 
enhetliga rättsreglcrna. om skadan har orsa
kats av en atomolycka och innehavaren av en 
atomanläggning eller nägon annan person i 
hans sUille är ansvarig för skadan enligt en 
stats bestämmelser om ansvarighet på atom
energins område. 

Artikel 50 

Jiirnrägcns ansFarighct .fi'ir sin personal 

Järnvägen är ansvarig för sina anställda 
och för andra personer som den anlitar för att 
utföra befordringen. 

Om emellertid någon av dessa anställda el
ler andra personer på beg~iran utfärdar en 
fraktsedel. gör en översättning eller utför nå
gon annan tjänst som det inte åligger järnvä
gen att utföra. anses han handla på uppdrag 
av den person åt vilken tjänsten utförs. 

Artikel 51 

Andra gmnder.fi'ir anspräk 

I alla de fall då de enhetliga rättsreglerna är 
tillämpliga får anspråk på ersättning. oavsett 
vilken grund som åberopas. göras gällande 
mot järnvägen endast under de förutsättning
ar och med de begränsningar som föreskrivs i 
dessa rättsregler. 

Vad som nu har sagts giiller också i fråga 
om anspråk mot anställda och andra personer 
som järnvägen svarar för enligt artikel 50. 
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TITRE V 
EXERCICE DES DROITS 

Article 52 

Constatation de perte partiellc 011 d'al'lirie 

§ I. Lorsqu'une perte partiellc ou une 
avarie est decouvertc ou presumee par le 
chcmin de fcr ou quc l'ayant droit en allegue 
l'existence. le chemin de fcr doi1 dresser sans 
delai et. si possible. en presencc de l'ayant 
droit, un proces-verbal constatant, suivant la 
nature du dommage, l'etat de la marchandise, 
sa masse ct. autant que possiblc, l'impor
tancc du dommage, sa cause et le moment ou 
il s'cst produit. 

Une copie de ce proces-verbal doit ctre 
remise gratuitement a l'ayant droit. 

§ 2. Lorsquc l'ayant droit n 'acceptc pas 
les constatations du proces-vcrbal. il peu1 de
mander que l'etat ct la masse de la marchan
dise ainsi que la cause et le montant du dom
mage soient constates par un expert nomme 
par les parties ou par voic judiciaire. La pro
cedure est soumise aux lois et ri:glements de 
l'Etat ou la constatation a lieu. 

Article 53 

Reclamati<111s 

§ I. Les reclamations relative:s au contrat 
de transport doivent etre adressecs par ecrit 
au chemin de fer designe a l'article 55. 

§ 2. Le droit de presenter une reclamation 
appartient aux personnes qui ont le droit 
d'actionner le chemin de fer en vertu de l'ar
ticlc 54. 

§ 3. L 'expediteur. pour presenter la recla
mation. doit produire le duplicata de la lettre 
de voiture. A defaut. il doit produire l'autori
sation du destinataire ou apporta la prcuve 
que celui-ci a refuse l'envoi. 

Le destinataire. pour presenter la reclama
tion. doit produirc la lettre de voiture si elle 
lui a etc rcmise. 

§ 4. La lettre de voiturc, le duplicata et les 
autres pieces quc l'ayant droit juge utile de 
joindre il la reclamation doivent etre pre
sentes soit en originaux. soit en copies. 
celles-ci dument legalisces si le chemin de fcr 
le demande. 

AVDELNING V 
FRAMSTÄLLANDE AV ANSPRÅK 

Artikel 52 

Fa.l"fstiille/se ar att gods har skadllfs eller 
dcli·is giltt ji"irlorat 

§ I. Om järnvägen upptäcker eller får an
ledning anta att gods har skadats eller delvis 
gått förlorat eller om den som har rätt till 
godset påstår att detta är fallet. skall .iärnvii
gen genast och om möjligt i dennes närvaro 
upprätta en redogörebe i vilken allt efter ska
dans art <1nges godsets tillstånd och vikt 
samt, så långt möjligt, skadans omfattning, 
dess orsak och tidpunkten dä den inträffade. 

En avskrift av redogörelsen skall klislnads
fritt tillställas den som har rätt till god~et. 

§ 2. Om den som har rätt till godset inte 
godtar uppgifterna i redogörelsen. kan han 
begära att godsets tillstånd m:h vik1 sam1 ska
dans orsak och storlek fast!'>Uills av en sak
kunnig. som utses av parterna eller på riittslig 
viig. I fråga om förfarandet gäller bestämmel
serna i den stat där utredningen äger rum. 

Artikel 53 

Ersiit t11i11g rnnsprdk 

* I. Anspråk med anledning av ett be
fordringsavtal skall framstiillas skriftligen hos 
den järnväg som anges i anikcl 55. 
* 2. Behörighet att framställa anspråk till

kommer den som är behörig att föra talan mot 
järnvägen enligt artikel 54. 

* 3. När avsändaren framstiilla anspråk. 
skall han visa upp fraktsedelsdubbletten. 
Kan han inte Jet. skall han visa att motta
garen har lämnat sitt medgivande eller att 
denne har vägrat att ta emot försändelsen. 

När mottagaren framställer anspråk. skall 
han visa upp fraktsedeln. om den har lämnats 
ut till honom. 

§ 4. Fraktsedeln. fraktsedelsdubbletten 
och andra handlingar som den som fram
ställer anspråk önskar foga till framställning
en skall företes i original eller i avskrift som 
skall vara behörigen bestyrkt, om järnvägen 
begär det. 
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Lors du reglcmcnt de la redarnation, le 
chemin de fer peul exiger la presentation en 
original de la lettrc de voiture. du duplicata 
ou du bulletin de remboursement en vue d'y 
porter la constatation du rcglem.::nt. 

Articlc 54 

Pcrsonnes qui pe111'ent actiom~er le chemin 
de fer 

§ I. L'action judiciaire en restitution 
d'une somme payce en vertu du contrat de 
transport n'appartient qu·a celui qui a effec
tue le paiement. 

§ 2. L 'uction judiciaire relative aux rem
boursements prevus a l'article 17 n'appar
tient qu'a l'expediteur. 

§ 3. Les autres uctionsjudiciaires qui nais
scnt du contrat de transport appartiennent : 

a) a l'expcditeur jusqu·au moment ou le 
destinataire a: 

a: 

1° rctire la lettre de voiture. 
2° accepte la marchandise, ou 
3° fait valoir les droits qui lui appartien

nent en vertu de l'article 28. § 4 ou de 
l'article 31: 
b) au destinataire a partir du moment ou il 

1° rctirc la lettre de voiturc. 
2° al:cepte la marchandise, 
3° fait valoir les droits qui lui appartien

nent en vcrtu de l'articlc 28, § 4, ou 
4° fait valoir les droits qui lui appartien

nent en vertu de l'articlc 31: toutefois, le 
droit d'exercer cctte action est eteint des 
que la personne designce par le destina
taire conformemcnt ti l'article 31. ~ l c) a 
retire la lettre de voiture. accepte la mar
chandise ou fait valoir les droits qui lui 
appartiennent en vertu de l'article 28. ~ 4. 
§ 4. L 'expediteur. pour excrcer les ac-

tions. doit produire la duplicata de la lettre de 
voiture. A defaut, pour l'exercice des actions 
visees au§ 3 al, il doit produire l'autorisation 
du destinataire ou apporter la preuve que 
celui-ci a refuse l'cnvoi. 

La destinataire. pour exercer les actions. 
doit produire la lettre de voiture si ellc lui a 
ete remise. 
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Vid slutlig uppgörelse i fraga om el! an
språk får järnvägen fordra att fraktsedeln. 
fraktsedelsdubbletten eller eft~rkravsbeviset 
företes i original för att förses med påskrift 
om uppgörelsen. 

Arrikel 54 

Behörighet att Ji1ra talan mot jiinll'1ig 

* l. Talan mot järnvägen om åtabetalning 
av ett belopp som har betalats p[1 grund av 
befordringsavtalet får föras endast av den 
som har erlagt betalningen. · 

§ 2. Talan mot järnvägen om efterkrav en
ligt artikel 17 får föras endast av avsändaren. 

§ 3. Annan talan mot järnvägen på grund 
av befordringsavtalet får föras av: 

a) avsändaren till de~s mottagaren har 

I. övertagit fraktsedeln, 
2. tagit emot godset, eller 
3. gjort sina rättigheter gällande enligt 

artikel 28 § 4 eller artikel 31: 

b) mottagaren från det att han har 

I. övertagit fraktsedeln, 
2. tagit emot godset. 
3. gjort sina riittigheter gällande enligt 

artikel 28 § 4, eller 
4. gjort sina rättigheter gällande enligt 

artikel 31. i vilket fall talerätten dock upp
hör så snart någon som har angetts av mol· 
tagaren enligt artikel 31 * I c) har antingen 
övertagit fraktsedeln eller tagi1 emot god
set eller gjort sina rättigheter gällande en
ligt artikel 28 ~ 4. 

§ 4. För att få föra talan är avsändaren 
skyldig att visa upp fraktsedeisdubbletten. 
Om han inte gör det, skall han för att fä föra 
talan enligt § 3 a) visa att mottagaren har 
lämnat sitt medgivande eller att denne har 
vägrat att ta emot försiindelsen. 

För att få föra talan är mottagaren skyldig 
att visa upp fraktsedeln, om den har lämnats 
till honom. 
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Article 55 

Chemins de jer qui pcuFent Ctre actionnes 

§ I. L 'action judiciaire en restitution 
d'une somme payee en vertu du contrat de 
transport peut €:tre cxercee contre le chemin 
de fer qui a pen;u cette somme ou contre 
celui au profit duquel elle a cte P·~r<;uc. 

§ 2. L 'action judiciairc relative au rem
boursement prcvu å l'article 17 pcut etre 
exercee uniqucment contre le chemin de fer 
expediteur. 

§ 3. Les autres actions judiciaires qui nais
sent du contrat de transport peuvent €:tre 
.exercees contre le chemin de fcr expediteur, 
contre le chemin de fcr destinataire ou contre 
celui sur lequel s'est produit le fait generateur 
de !'action. 

Le chemin de fcr destinataire peut etre ac
tionne. meme s'il n'a re<;u ni la marchandise, 
ni la lettre de voiture. 

§ 4. Si le demandeur a le choix entre plu
sieurs chemins de ter. son droit d'option 
s'eteint des que !'action est intentee contre 
l'un d'eux. 

§ 5. L'action judiciaire peut etre exercee 
contre un chemin de fer autre que ceux vises 
aux *§ I, 2 et J. lorsqu'elle est presentee 
comme demande reconventionnelle ou 
comme exception dans l'instancc relative a 
une demande principale fondee sur le meme 
contrat de transport. 

Article 56 

Comperence 
Les actions judiciaires fondces ;;ur les Re

gles uniformes nc peuvent ctre intentees que 
devant la juridiction competente de l'Etat 
dont releve le chemin de fer a•:tionne. a 
moins qu'il n'en soit dCcide autrement dans 
les accords entre Etats ou les actes de 
concession. 

Lorsqu'un chemin de fer exploite des re
seaux autonomes dans divers Etai:s. chacun 
de ces reseaux est considere comme un che
min de fer distinct pour l'application de cet 
11rticle. 
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Artikel 55 

Järnviigar mot Filka talan _får ji'irns 

§ I. Talan om återbetalning av ett belopp 
som har erlagts på grund av ett befordrings
avtal får föras mot den järnväg som har tagit 
emot beloppet eller mot den järnväg för vars 
räkning beloppet har tagits emot. 

§ 2. Talan som gäller efterkrav enligt arti
kel 17 får föras uteslut;;nde mot avsändnings
järnviigen. 

* 3. Annan talan på grund av befordrings
avtalet får föras mot avsiindningsjärnvägen. 
bestämmelsejärnvägen eller den järnväg på 
vars sträcka den omständighet har inträffat 
som talan grundas pi't. 

En sådan talan fttr föras mot bestämmelse
järnvägen. även om denna inte har tagit emot 
vare sig godset eller fraktsedeln. 

§ 4. Om käranden har riitt att välja mellan 
flera järnvägar. upphör hans val rätt när talan 
väcks mot en av dessa. 

§ 5. Som genkäromål eller kvittningsin
vändning får talan föras mot någon annan 
järnväg iin de som avses i *§ I. 2 och 3, om 
talan grundas på samma befordringsavtal 
som huvudyrkandet i måkt. 

Artikel 56 

Behijrig domstol 

Talan som grundas på de enhetliga rätts
reglerna får föras endast vid behörig domstol 
i den stat dit den järnväg hör som talan riktas 
mot. om inte något annat föreskrivs i en mel
lanstatlig överenskommelse eller i ett konces
sionsbeslut. 

Om en järnväg trafikerar flera självständiga 
nät i skilda stater. betraktas varje sådant nät 
som en järnväg för 5ig vid tillämpningen av 
dsnna artikel. 
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Article 57 

Ettinction de I' action co11tr<' le chemin de .frr 

§ 1. L 'acceptation de la marchandise par 
l'ayant droit eteint toute action contre le che
min de fer nee du contrat de transport en cas 
de pertc partielle, d'avarie ou de depasse
ment du delai de livraison. 

§ 2. Toutefois, !'action n'cst pas eteinte: 
a) en cas de perte partielle ou d'avarie. si 

1° la perte ou l'avarie a etc constatce 
avant l'acccptation de la marchandise par 
l'ayant droit conformement ä l'articlc 52; 

2~ la constatation qui aurait dt1 etrc faite 
conformement a l'article 52 n'a ete omise 
que par la faute du chemin de fer: 

b) en cas de dommage non apparent dont 
l'existence est constatee aprcs l'acceptation 
de la marchandise par l'ayant droit, si celui-ci 

1° demande la constatation conforme
ment a l'article 52 immediatement aprcs Ja 
decouverte du dommage et au plus tard 
dans les sept jours qui suivent l'accepta
tion de la marchandise. et 

2° prouve, en outre. que le dommage 
s'est produit entre l'acceptation ou trans
port et la livraison: 

c) en cas de dcpassement du dclai de li
vraison. si l'ayant droit a. dans les soixante 
jours. fait valoir ses droits auprcs de l'un <les 
chemins de fer vises a l' article 55. § 3; 

dJ si l'ayant droit prouve que le dommage 
a pour cause un dol ou une faute lourde impu
table au chemin de fer. 

§ 3. Si la marchandise a ete reexpediee 
conformement a l'article 38, § I. les actions 
en cas de perte partielle ou d'avarie nees de 
l'un des contrats de transport anterieurs 
s'eteignent comme s'il s'agissait d'un contrat 
unique. 

Artic/e 58 

Prescription de /'action 

§ I. L 'action nee du contrar de transport 
est prescrite par un an. 

125 

Artikel 57 

F6rlust av rätten att framställa anspråk mot 
jiimvä!{en 

§ 1. När den som har rätt till ersättning tar 
emot godset, upphör rätten att på grund av 
befonlringsavtalet föra talan mot järnvägen 
med anledning av att goc;lset har gått förlorat 
delvis eller blivit skadat eller att leveransfris
ten har överskridits. 

§ 2. Talerätten upphör dock inte: 
a) vid delförlust eller skada. om 

1. förlusten eller skadan har fastställts 
enligt artikel 52 innan den berättigade tog 
emot godset, 

2. fastställelse som borde ha gjorts en
ligt artikel 52 har underlåtits enbart på 
grund av fel eller försummelse från järnvä
gens sida: 
b) vid skada som inte kan upptäckas ut· 

ifrån och som har fastställts först efter det att 
den berättigade tog emot godset, om han 

I. begär fastställelse enligt artikel 52 
genast efter det att skadan upptäcktes och 
senast sju dagar efter det att godset togs 
emot, och 

2. dessutom bevisar att skadan har upp· 
kommit under tiden från det att godset togs 
emot till befordran och till dess att det läm
nades ut; 
c) vid överskridande av leveransfristen, 

om den berättigade inom 60 dagar har gjort 
sin rätt gällande hos någon av de järnvägar 
som anges i artikel 55 § 3: 

d) om den berattigade visar, att skadan har 
orsakats genom uppsåt eller grov vårdslöshet 
från järnvägens sida. 

§ 3. Om godset har nyinlämnats i enlighet 
med artikel 38 § 1, upphör talerätten vid del
förlust eller skada med anledning av de före
gående befordringsavtalen som om det gällde 
ett enda befordringsavtal. 

Artikel 58 

Preskription Cl\' anspråk 

§ I. Fordringar på grund av ett beford
ringsavtal preskriberas efter ett år. 
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Toutefois. la prescription eq de deux ans 
s'il s·agit Je l'a.:tion: 

a) en verscment d'un rcmboursement 
pen;u du destinataire par le chemin de fer: 

b) en versement du produit d'une vente 
effectuee park chemin de fer: 

c) fondee sur un dommage ayant pour 
cause un dol: 

d) fondee sur un cas de fraude; 
e) fondce sur l'un des contrats de trans

port antericurs ä la rcexpedition. dans le cas 
prevu ä l'article 38, § 1. 

~ 2. La prescription court pour !'action: 
a) en indemnite pour perte totale: du tren

tieme jour qui ~uit rexpiration du delai de 
livraison; 

·bl en indemnite pour perte partielle. avarie 
ou. depassement du dela i de li vraison: du jour 
ou la livraison a eu lieu: 

c) C'll paiement ou en restitution du prix de 
transport. de frais accessoires. d'autres frais 
ou de surtaxes. ou en rectitication en cas 
d'application irrcguliere d'un tarif ou d'er
reur dans le calcul ou la perception: 

1° s'i! y a eu paiement: du jour du paie
ment: 

2° s'il n 'y a pas eu paiement: du jour de 
l'acceptation de la marchandise au transport 
si le paiemcnt incomhe ä l'expediteur. ou du 
jour ou le destinataire a retire la lettre de 
voiture si le paiement lui incomb1!; 

3° s'il s·agit de sommes affranchies ä 
l'aide d'un bulletin d'affranchissement: du 
jour ou le chernin de fer remet ä l'expediteur 
le compte de frais prcvu a l'article 15. § 7: ä 
defaut de cettc remise. le delai pour les 
creances du chemin de fer court a partir du 
trentieme jour qui suit l'expiration du dClai de 
livraison: 

d) du chemin de fer en paiement d'une 
somme payce par le destinataire aux lieu et 
place de l"expediteur. OU vice V•!rsa. que (e 
chemin de fer doit restituer ä l'ayant droit: 
du jour de la demande de restitution: 

e) relative au rernboursement prcvu ä l'ar
ticle 17 : du trentieme jour qui Si.lit I' expira
tion du delai de livraison; 
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l'reskrir.tion~tiden är do.:k två tir i fr~ga om 
en fordran som 

ai <tv ser h~·talning av efterkrav som järnvii
gen har uppburit av mottagaren: 

bl avser betalning av överskott från en för
siiljning som har verkstiillts av jiirnviigen: 

c) avser skada som har orsakats uppsåtli
gen: 

d) grundas på svikligt förfarande: 
e) grundas på något av de bcfordringsavtal 

som har föregått nyinlämningen enligt artikel 
38 § 1. 

~ 2. Preskriptionstiden räknas i fråga om 
a) fordran på ersättning för totalförlust: 

från den trettionde dagen efter utgången av 
leveransfristen; 

b) fordran på ersättning for delförlust. ska
da eller överskridande av leveransfristen: 
från dagen för utlämningen: 

c) fordran på betalning eller återbetalning 
av befordringsavgifter. extra avgifter. andra 
kostnader eller tillägg eller fordran på gott
görelse när en tariff har tillämpats oriktigt 
eller något fel har begåtts vid beräkningen 
eller betalningen 

I. om betalning har skett: från dagen för 
betalningen. 

2. om betalning inte har skett: från den 
dag då godset togs emot till befordran. om 
betalningen f1ligger avsändaren, eller fr?m den 
dag då mottagaren övertog fraktsedeln, om 
han är betalningsskyldig. 

3. om det är fräga om belopp enligt fran
katurnota: från den Jag då järnvägen till av
sändaren överlämnar den kostnadsavriikning 
som avses i artikel 15 § 7; om Jenna inte har 
överlämnats. räknas Jen frist inom vilken 
jiirnvägen skall göra sin fordran gällande från 
trettionde dagen efter leveransfristens yt
gång: 

d) fordran från jäi nvägens sida i fråga om. 
betalning av ett belopp som har erlagts av 
mottagaren i avsändarens ställe eller omvänt 
och som järnvägen är skyldig att betala tillba
ka till den berättigade: från den dag då fram
ställning om återbetalning gjordes till järnvä
gen: 

el fordran rörande efterkrav enligt artikel 
17: från trettionde dagen efter leveranstidens 
utgång: 
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f) en versemcnt du pruduit d'une vente: 
du jour de la ven te: 

gl en paiemcnt d'un :;upplement de droit 
reclame par les douanes ou d'autres autorites 
administratives: du jour de la demande de 
ces autorites: 

hl dans tous les autrcs cas: du jour ou le 
droit peut etre exercc. 

Le jour indique comme point de depart de 
la prcscription n 'est jamais compris dans le 
delai. 

!i 3. En cas de reclamation adressee au 
chemin de fer conformement a l'article 53 
avec les picces justificatives ncccssaires, la 
prescription est suspendue jusqu 'au jour ou 
le chemin de fer rejette la rcc!amation par 
ecrit et restitue les pieces. En cas d'accepta
tion partielle de la reclamation. la prescrip
tion reprend son cours pour la partie de la 
rcclamation qui reste litigieuse. La preuve de 
la reception de la rcclamation ou de la re
ponse et cdle de la restitution des pieces sont 
a la charge de la partie qui invoque ce fait. 

Les reclamations ulterieures ayant le 
meme objet ne suspendent pas la prescrip
tion. 
. * 4. L 'action prescrite ne peut plus etre 

exercee, meme sous forme d'une demande 
reconvcntionnelle ou d'une exception. 
* 5. Sous reserve <les dispositions qui pre

cedent. la suspension el l'interruption de la 
prescription sont reglees par le droit national. 

TITRE VI 
RAPPORTS DES CHEMINS DE FER EN
TRE EUX 

Article 59 

Reglement des cumptes entre chemins de fer 

§ I. Tout chemin de fer qui a encaisse soit 
au depart. soit a l'arrivee. les frais ou autres 
creances resultant du contrat de transport, 
doit payer aux chemins de fer interesses la 
part qui leur revient. 

Les modalites de paiement sont fixees par 
accords entre chemins de fer. 

§ 2. Sous reserve de ses droits contre l'ex
pediteur. le chemin de fer expediteur est re
sponsable du prix de transport et des autres 
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t) fordran på betalning av överskott från 
en försäljning: från försäljningsdagen: 

g) fordran på betalning av tilläggsavgift 
som tullmyndighet eller nägon annan förvalt
ningsmyndighet har begärt: från den dag då 
myndigheten framställde begäran: 

h) fordran i andra fall: från den dag då 
fordringen kan göras gällande. 

I preskriptionstiden inräknas inte den dag 
som anges som begynnelsedag. 

§ 3. Om krav mot järnvägen framställs i 
överensstämmelse med artikel 53 och de 
handlingar bifogas som behövs, görs uppehåll 
i preskriptionstiden till den dag då järnvägen 
skriftligen avslår kravet och återställer hand
lingarna. Medges kravet delvis. börjar pre
skriptionstiden åter att löpa för den del av 
kravet som alltjämt är tvistig. Skyldigheten 
att bevisa att krav eller svar därpå har tagits 
emot eller att handlingarna har lämnats tillba
ka åvilar den part som påstär att detta har 
skett. 

Ett förnyat krav som avser samma sak 
medför inte uppehåll i preskriptionstiden. 

§ 4. En preskriberad fordran får inte göras 
gällande ens genom genkäromål eller yrkande 
om kvittning. 

~ 5. Med undantag för vad som har sagts 
ovan gäller nationell rätt i fråga om förläng
ning av preskriptionstiden och preskriptions
avbrott. 

AVDELNING VI 
JÄRNVÄGARNAS INBÖRDES 
FÖRHÅLLANDEN 

Artikel 59 

A 1•räkning mellan järm·ägarna 

§ I. Varje järnväg som vid inlämning _eller 
utlämning av gods har uppburit betalning för 
avgifter eller andra fordringar som grundas 
på befordringsavtalet är skyldig att till de be
rörda järnvägarna betala de andelar som till
kommer dem. 

Betalningssättet bestäms i överenskom
melser mellan järnvägarna. 

§ 2. Med förbehåll för sina rättigheter i 
förhållande till avsändaren svarar avsänd
ningsjärnvägen för befordringsavgifter och 
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frais qu 'il n 'a pas encaisses alors que J'expe
diteur les avait pris å sa charge conforme
ment a J'article 15. 

~ 3. Si le chemin de fer destinataire livre la 
marchandise sans recouvrer les frais ou 
autres creances resultant du contrat de trans
port, il en est responsable envers les chcmins 
de fer ayant participe au transport et les 
autres interesses. 

~ 4. En cas de carence de paiement de l'un 
dcs chemins de fcr constatec par l'Office cen
tral i1 la demande de J'un des chemins de fer 
creanciers. les consequences en sont suppor
tees par tous les autres chemins de fer ayant 
participe au transport. proportionnellement a 
leur part dans le prix de transport. 

Le droit de recours contre le chemin de fer 
dont la carence a etc constatee reste reserve. 

Article 60 

Recours en cas de perte 011 d"avarie 

~ I. Le chcmin de fer qui a paye unc in
demnitc pour perte totale ou partielle ou pour 
avaric, en vertu des Regles uniformcs. a un 
droit de recours contre les chcmins de fer 
ayant participe au transport conformement 
aux dispositions suivantes: 

a) le chemin de fcr qui a cause le dommage 
en est seul responsablc: 

hl lorsque le dommage a etc c2.use par plu
sieurs chcmins de fcr. chacun d'eux repond 
du dommage qu'il a cause: si la distinction est 
impossiblc, J'indemnite est repartie entre eux 
conforrnernent au c): 

cl s'il ne peut .::tre prouve que le dommage 
a ete cause par un ou plusicurs chemins de 
fer, l'indemnite est repartie entrc tous les 
chemins de fcr·ayant participe au transport. a 
l'cxception de ceux qui prouvent que le dom
mage n'a pas ete cause sur leurs lignes: la 
repartition est faite proportionnellement aux 
distances kilometriques d'application des ta
rifs. 

* 2. Dans le cas d'insolvabilite: de l'un de 
ces chemins de fer. la part lui incomhant et 
non payce par lui est rcpartie entre tous les 
autres chemins de fer ayant participe au 
transport, proportionnellement aux distances 
kilomctriques d'application des tarifs. 

128 

andra kostnader som den inte har tagit ·ut av 
avsändaren. om denne enligt artikel 15 har 
åtagit sig att stå för dem. 

§ 3. Om bestämmelsejärnvägen lämnar ut 
godset utan att ta upp betalning för avgifter 
eller andra fordringar som grundas på· be
fordringsavtalet, svarar den för dessa gent
emot de järnvägar som har deltagit i beford
ringen och andra berörda. 

§ 4. Om centralbyrån på begäran av en av 
de järnvägar som har en fordran har fastställt 
att någon järnväg brister i betalning, skall 
övriga järnvägar som har deltagit i beford
ringen svara för det belopp som inte har beta
lats i förhållande till vars och ens andel av 
befordringsavgiften. 

Rätten till återkrav mot den järnväg som 
inte har betalat sin skuld kvarstår. 

Artikel 60 

Rätt till återkrav 1·idförlust eller skada 

§ I. Om en järnväg har betalat ersättning 
enligt de enhetliga rättsreglerna för att gods 
har gått förlorat helt eller delvis eller för att 
det har skadats. har järnvägen gentemot de 
järnvägar som har deltagit i befordringen rätt 
till återkrav enligt följande bestämmelser: 

a) Den järnväg som har orsakat skadan är 
ensam ansvarig för den. 

b) Om skadan har orsakats av flera järnvä
gar. svarar var och en av dem för den del av 
skadan som den järnvägen har orsakat. Om 
en sådan uppdelning inte kan göras, tOrdelas 
ersättningsskyldigheten mellan järnvägarna 
enJigt c). 

c) Om det inte kan visas att skadan har 
orsakats av en eller flera järnvägar, fördelas 
ersättningsskyldigheten mellan alla järnvägar 
som har deltagit i befordringen med undantag 
av dem som visar att skadan inte har orsakats 
på deras linjer. Fördelningen sker i förhållan
de till antalet tariffkilometer. 

§ 2. Om någon av järnvägarna är på obe
stånd, skall vad den järnvägen inte betalar av 
sin andel fördelas mellan de övriga järnvägar 
som har deltagit i befordringen i förhållande 
till antalet tariffkilometer. 
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Article 61 

Recours en cas de depassement du delai de 
livraison 

§ I. L'article 60 est applicable en cas d'in
demnite payee pour depassement du delai de 
livraison. Si celui-ci a ete cause par plusieurs 
chemins de fer. l'indemnite est repartie entre 
ces chemins de fer proportionnellement a la 
duree du retard sur leurs lignes respectives. 

§ 2. Les dclais de livraison fixes par l'arti
cle 27 sont partages de la maniere suivante: 

al lorsque deux chemins de fcr ont parti
cipe au transport 

1° le detai d'expedition est partage par 
moitie; 

2° le detai de transport est partage pro
portionnellement aux distances kilometri
ques d'application des tarifs; 
bl lorsque trois chemins de fer ou plus ont 

participe au transport 
1° le delai d'expedition est partage par 

moitie entre le chemin de fer expediteur et 
le chemin de fer destinataire; 

2° le delai de transport est partage entre 
tous les chemins de fer: 
- pour un tiers en parts cgales, 

- pour deux tiers proportionnellement aux 
distances kilometriques d'application <les 
tarifs. 

§ 3. Les delais supplementaires auxquels 
un chemin de fer a droit lui sont attribues. 

§ 4. Le temps ecoule entre la remise de la 
marchandise au chemin de fer et le point de 
dcpart du delai d'expedition est attribue ex
clusivement au chemin de fer expediteur. 

§ 5. Le partage ci-dessus n'est pris en con
sideration que si le delai de livraison total n 'a 
pas etc observe. 

Art ide 62 

Procedure de recours 

§ I. Le bien-fonde du paiement effectuc 
par le chemin de fer exen;:ant l'un <les recours 
prevus aux articles 60 et 61 ne peut etre con
teste par le chemin de fer contre lcquel le 
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Artikel 61 

Rätt till återkrav när leveran.~f'risten över
skrids 

§ I. Artikel 60 är tillämplig i fräga om er
sättning som har betalats för överskridande 
av leveransfristen. Om överskridandet har 
orsakats av flera järnvägar, skall ersättnings
skyldigheten fördelas mellan dessa järnvägar 
i förhållande till längden av den försening 
som för varje järnväg har uppkommit på dess 
sträcka. 

§ 2. De leveransfrister som föreskrivs i ar
tikel 27 skall delas på följande sätt: 

a) när två järnvägar har deltagit i beford
ringen 

I. delas expedieringsfristen i lika delar. 

2. delas befordringsfristen i förhållande 
till antalet tariffkilometer; 

b) när tre eller flera järnvägar har deltagit i 
befordringen 

I. delas expedieringsfristen i lika delar 
mellan avsändnings- och bestämmelsejärn
vägarna, 

2. delas befordringsfristen mellan alla 
järn vägarna: 
- såvitt gäller en tredjedel av fristen, i lika 

delar, 
- såvitt gäller två tredjedelar av fristen, i 
förhållande till antalet tariffkilometer. 

§ 3. De tilläggsfrister som en järnväg har 
rätt att tillgodoräkna sig skall tilldelas den 
järnvägen. 

§ 4. Den tid som har fört1utit mellan god
sets inlämning till befordran hos jiirnvägen 
och expedieringsfristens början skall helt till
delas avsändningsjärnvägen. 

§ 5. Den fördelning som har angetts ovan 
skall företas endast om leveransfristen i sin 
helhet har överskridits. 

Artikel 62 

Fö~farandet i mt11 om återkra\' 

§ I. En järnväg, mot vilken återkrav riktas 
enligt artikel 60 eller 61, får inte bestrida det 
befogade i en betalning som den återkravssö
kande järnvägen har gjort, om ersättningsbe-
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rccours c-.1 cxen:c. lorsqul' l'indemriilC a etc 
fixce JL1d1ci<1ircrnent Cl quc ~·c dcrnier cht'min 
de ft:r. dl1nwn1 as-.ignc. a de mis a mcme 
d'intervenir au proccs. Le juge '.;aisi de I' ac
tion principale fixc le~ Mlais imr:·artis pour la 
significatinn de l'assign<tlion el pour l'inter
vcn1i,m. 

~ 2. Le chemin tk fer qui exeree son re
cours doit former sa 1.kmandt: dan' une seule 
el mcme i:1stancc contrc tous le~; ..:hemins de 
fcr avt:c lesqucls il n'a pas transigc. sous 
peine de pcrdre ->on rceoun., contre r.:eux 4u 'il 
n·aurait p<1s assignes. 

~ ~. Le juge 1.il>it statuer par un seul et 
mcme jugemenl sur tous les r<xours dont il 
est saisi. 

~ 4. L.cs chcmins {!e fcr adion:ics ne pcu
vent exercer aucun rccours ultcricur. 

~'i. De-. rccours n.:· peuvcnt pas ctrc intro
duib dans l'instance relative ;I Ja demamk en 
indemnite .~xcrcec p<:r l'ayant J, nit au con
trat de transport. 

Articlc 63 

Co111pdt'l1<'I' pu11r lt's reco11rs 

~ I. L.a juridiction du sicge du chemin de 
fcr contre leqllcl le recours s'exerce est ex
clusivcmcnt cornpctcnte pour toutcs les ac
tions en recours. 

~ 2. Lorsque l'actinn dnit ctre intcntce 
contrc plusieurs chemins de fcr. I~ chcmin de 
fcr dem<!ndeur a le droit de choisir. entrt· les 
juridiction~ compctcntes en vertu du § 1. 
celle de vant J;~quclle il porte sa dcmande. 

Arriclc 6-i 

Accords 1111 Sl(jl'f des ri·co11rs 

Les chc1~1in~ de fcr peuvent dcroger par 
dcs accords aux dispositilrnS de recours reci
pro4ues de cc Titre. ii i'exception de cdlc de 
J'artic!e 62. ~.'i. 
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loppet har fastställts av domstol och denj;irn
väg mot vilken återkravet riktas har blivit 
behörigen underrättad om stämning~;msök

ningen och beretts tillfälle alt inträda som 
intervenienl i målet. Domstolen i huvudmälet 
fastställer de frister inom vilka underrättelsen 
och ansökan om intervention skall göras. 

§ 2. Den jiirnviig som utövar sin riitt till 
återkrav skall stiimma in samtliga jiirnviigar 
med vilka den inte har gjort upp i gudo i en 
och samma riillegtrng. 1 annat fall förlorar den 
rätten till återkrav mot de jiirnviigar Sllm inte 
har stämts in. 

§ 3. Domstolen skall meddela en enda 
dom i frilga om alla t1terkrav som den hand
lägger. 

§ 4. De insUmda jiirnvägarna har inte riitt 
till yllerligarc äterkrav. 

§'i. Atcrkrav för inte handliiggas gemen
samt med skadesti'indskrav som har viickts p{1 
grund av befordringsavtalct. 

Artikel 63 

Behörig domstol i mål om återkrar 

§ 1. Behörig domstol i mfll om :°tterkrav iir 
riitten i den ort där ·den jiirnviig mot vilken 
talan förs har sitt säte. 

§ 2. Om kärom{1let avser nera jitrnvilgar. 
har kärandejiirnviigen r;itt att viilja mellan de 
domstolar som är behöriga enligt~ I. 

..irtikcl 64 

Ö1·ere11skom111elser iji·äga 11111 1ltl'rkra1· 

Järnvägarna får komma överens om avvi
kelse från bestämmelserna i denna avdelning 
om inbördes återkrav med undantag av be
stämmelsen i artikel 62 § 'i. 
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TITRE VII 
DISPOSITIONS EXCEPTION!'llELLES 

Articll' 65 

Dh·oglltio11s fl'lilporaircs 

* I. Si la situation economiquc ct finan
cierc tfun Etat est de naturc it provoqucr Je 
graves difficulles pour l"application Ju Titre 
YL chaquc Etat pcut clcroger aux artit·les 15. 
17 et 30 en dccidant. pour certains tratics. 
que: 

al les l'nvois au dcpart de cct Etal doivent 
etrc affranchis: 

I" jusqu·a ses fronticres. ou 
2" au moins jusqu'a ses frontieres: 

bl les envois a destination de cet Etat doi
vc11t ctre affranchis au depart: 

I" au moins jusqu'a ses fronticres. pour 
autant que l'Etat de dcpart n'impose pas la 
rcstriction visce sous al 1°. ou 

2'' au plus jusqu'it ses fronticres: 
cl les envois en prnvenance ou it destina

tion de cet Etat ne peuvcnt etrc greves tl'au
cun rcmbourscmcnt et que les dcbours ne 
sont pas admis. OLI que les rcmbourscments 
et les dcbours nc son! admis quc dans cer
taincs Jimitcs: 

dl J'expediteur nc peut modilier le contrat 
de transport en ce qui CL'llcerne le pays de 
destination. l"affranchisscment et le rcm
boursemcnt. 
* 2. Sous les memcs conditions~ les Etats 

peuvcnt autoriscr les chcmins de fcr a dcro
gcr aux articks 15. 17. 30 et 31 en decidanc. 
pour kurs 1.ratics reciproqucs. que: 

al les dispositions conccrnant le paicment 
des frais sont specialement lixecs aprcs ac
cord entre les chemins de fer intercsses: tou
tefois. cclles-ci ne pcu ven! Llefinir de mod a
l i tes non prevues a l'articlc 15: 

bl certains ordres ulterieurs nc sont pas 
admis. 

* 3. Les mesures prises CLrnformement 
aux ** I et 2 sont communiquees a l"Office 
central. 

Les mesure~ enumerees au * I entrent en 
vigueur au plus töt a l'expiration d'un delai 
de huit jours it computcr de la date de la lettre 
par laquellc l'Oflice central a notifie ces me
surcs aux autres Etats. 
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AVDELNING VII 
UNDANT AGSBEST ÄMMELSER 

Artikel 65 

Til{jalliga a1·1·ikclscr 

§ I. Om det ekonomiska och finansiella lä
get i en stat medför allvarliga svårigheter att 
tillämpa avdelning VI. får varje stat göra av
vikelser från artiklarna 15, I 7 och 30 genom 
att för viss trafik bestämma 

a) att för försändelser från den staten kost
naderna skall vara betalda 

I. till den statens gränser, eller 
2. minst till den statens gränser; 

b) att för försändelser till den staten kost
naderna skall vara betalda vid avsändandet 

I. minst till den statens gränser i den 
mån avsändningsstaten inte föreskriver 
den inskränkning som avses i a) I, eller 

2. längst till den statens gränser: 
c) att försändelser från eller till den staten 

inte får beläggas med efterkrav och att för
skott inte får tillåtas, eller att efterkrav och 
förskott får tillåtas endast intill vissa belopp: 

dl att avsändaren inte får ändra bcford
ringsavtalet i fråga om bestämmelselandet, 
fraktbetalningen eller efterkravet. 

§ 2. Under samma förutsättningar får sta
terna bemyndiga järnvägarna att göra avvi
kdscr från artiklarna 15. 17. 30 och 31 genom 
att för deras inbördes trafik bestämma 

a) att bestämmelserna rörande betalning 
av avgifter skall fastställas särskilt efter över
enskommelse mellan de berördajärnvägarna; 
i bestämmelserna får dock inte föreskrivas 
betalningssätt som inte nämns i artikel 15; 

b) att vissa senare anvisningar inte är till
låtna. 

§ 3. Åtgärder som har vidtagits enligt § 

eller§ 2 skall meddelas till centralbyrån. 

Åtgärder som avses i * I träder i kraft tidi
gast åtta dagar från dagen för den skrivelse 
genom vilken centra!byrån har underrättat de 
andra staterna om åtgäiderna. 
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Les mesures enumerees au * :~ entrent en 
vigueur au plus töt å l'expiration d'un dclai 
de deux jours å computer de la date de leur 
publication dans les Etats interes:~es. 

§ 4. Les envois en cours de rnute ne sont 
pas affectes par ces mesures. 

Articll' 66 

Derogations 

Les dispositions des Regles uniformes ne 
peuvent prevaloir contre celles que certains 
Etats sont amenes il prendre, dhns le trafic 
entre eux. en application de certains traites 
tcls que les Traitcs relatifs å la Communaute 
europenne du charhon et de l'a•:ier et å la 
Comm1,maute eonomique europeenne. 
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Åtgärder som avses i § 2 träder i kraft tidi
gast två dagar från dagen för deras offentlig
görande i berörda stater. 

§ 4. Försändelser som iir under befordran 
berörs inte av dessa åtgärder. 

Artikl'I 66 

A 1·1·ikelser 

Vad som föreskrivs i de enhetliga rättsreg
lerna gäller inte i den mån det strider mot de 
bestämmelser som vissa stater meddelar för 
trafiken mellan sig vid tillämpningen av sär
skilda fördrag, såsom fördragen om den Eu
ropeiska kol- och stålgemenskapen och den 
Europeiska ekonomiska gemenskapen. 
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Annexe I 

Reglement concernant le transport inter
national ferroviaire des marchandises 
dangereuses (RID) 

10 Riksdagen 1984185. Ssaml. Nr 17 
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(Översättning) 

Bilaga I 

Reglemente om internationell järnvägsbe
fordran av farligt gods (RID) 1 

1 Bilagan, som omfättar över 400 trycksidor, in
förlivas inte med svensk rätt genom den föreslagna 
lagen om internationell Järnvägstrafik. Den är där
för utesluten här. 
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Annexe Il 

Reglement concernant le transport inter
national ferro\·iairc des wagons de parti
culiers (RIP) 

Arricll' premier 

Ohjet du rl;glemclll 

* I. - Cc reglement s 'appliquc <i tous les 
transports de wagons de particuliers, vides 
ou ehargcs, admis au service international 
conformcment it l'article 2 ct remis au trans
port aux conditions des Regles uniformes 
C!M. 

~ 2. - A dcfaut de dispositions spcciaks 
dans ce reglemcnt. les autres prescriptions 
des Regks uniformes sont applicablcs aux 
transports vises au * I. 

Artic/e l 
Admission des wago11.1· au sen·in' internatio
nal 

Pour ctre admis au service internalional. 
les wagons doivent ctrc immatriculcs au nom 
d'un particulier (personne physique ou autre 
sujet de droil) par un ehemin de fcr dont les 
lignes sont soumises aux Regles uniformes el 
munis par ee chemin de fer de la marque 
distinctive [f]. 

Dans cc reglement. ce particulier. dont le 
nom doit etre inscrit sur ie wagon, est dc
nomme "titulaire ». 

Articlt' 3 

Utili.rntion de.1· wagons 

L 'expcditeur ne peut utiliser le wagon que 
pour le transport des marchandises aux
quelles il est approprie selon le contrat d'im
matriculation. L 'expeditcur est seul respon
sable des consequences resultant de l'inoh
servation de cette disposition. 

Artide 4 

Apparei/s sp1;cia11x 

Si le wagon est muni d'appareils speciaux 
(appareils refrigcranls. bassins it eau, mcca-
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i 1'h-ersii1 t11i11~) 

Hihtga Il 

Reglemente om intcrnationdl järmägsbe
fordran av privah'agnar IRIP) 

Artikel I 

Re Rl('lnen te T.1· t i//ii1t1pni llR.l'<JlllrtiJe 

* I. Detta reglemente til!:impas på beford
ran av tomma eller lastade privatv~1gnar som 
enligt artikel :?. för ~iillas in i internationell 
trafik och som har lämnats in till befordran på 
de villkor som gäller enligt de enhetliga rätts
reglerna CIM. 

§ :?.. Om del inte finns sär~kilda bestäm
melser i detta reglemente, tiWirnpas de övriga 
bestämmelserna i de enhetliga riillsn:glcrna 
på sådan befordran som avses i ~ I. 

Artikel 2 
Godkiinnande 111· pri\'(lt\'l!Rlll!f'_fiir intematio
ne// trafik 

För c.tt få användas i internationell trafik 
skall privatvagnar vara registrerade i en en
skilds !fysisk persons eller annat riiltssub
jekts) namn av enjärnviig vars linjer omfattas 
av de enhetliga r~1ttsreglerna och <.;kall av den
na järnväg ha försdts med m<irkct [f]. 

Den enskilde vars namn skall anges p[i vag
nen bcntimns i det!a reglemente "innehava
ren". 

Artikel 3 

Am·iindning 111· pri1·at1·agnar 

En avsändare får anvä11da privatvagnar en
dast för befordran av sådant gods som vag
nen är inriittad för enligt registreringsavtalet. 
Användaren är ensam ansvarig för följderna 
av att denna bestämmelse inte iakttas. 

Artikel 4 

Särskild 11tru.1·t11i11R 

Om en privatvagn ~ir försedd med särskild 
utrustning <kylaggregat, vattenbehftllare. ma-
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nismes. etc.), il incombe a l'expediteur d'en 
assurer ou d'en faire assurer le service. Cette 
obligation passe au destinataire a partir du 
moment ou il a fait valoir ses droits confor
mcment ;l l'article 28 ou å l'article 31 des 
Rcgles uniformes. 

Artide 5 
Remise au transport 

* I. - Le droit de remettre un wagon au 
transport appartient au tilulaire. 

Tout autre expediteur d'un wagon. vide ou 
charge. doit remettre a la gare expeditrice, en 
memc temps que la lettre de voiture. une 
autorisation cmanant du titulaire. laquelle 
peut viser plusieurs wagons. 

Cette autorisation n 'est pas exigible si cet 
expcditeur est le destinataire du wagon lors 
du transport preccdent et si. avant la conclu
sion du nouveau contrat de transport. la.gare 
n'a pas rel,'.U du titulaire. par lettrc. par telc
gramme ou par telescripteur, l'interdiction 
d'expcdier le ou les wagons sans son autori
sation. 

§ 2. - Sauf ordre contraire du titulaire, le 
chemin de fer est aulorise a renvoyer d'office 
a sa gare d'attache aux frais du titulaire. sous 
le couvert d'une lettre de voiture etablie au 
nom et ;1 l'adresse de ce <lernier: 

- tout \vagon aITive vide dont le charge
ment n·a pas ete commencc dans les quinze 
jours comptes de sa mise it disposition ; 

- tout wagon arrive charge qui. dans les 
huit jours comples de la fin de son decharge
ment, n'a pas fait l'objet d'un nouvel envoi. 

S'il n'use pas de cette faculte. le chemin de 
fcr doit, dcs l'expiration des delais fixes ci
dessus. aviser le titulaire de la situation de 
son wagon; dans ce cas. le renvoi d'office du 
wagon ne peut pas ctre effectue dans les huit 
jours qui suivent celui de l'envoi de l'avis au 
Litulaire. 

Ce paragraphe ne s'applique ni aux wagons 
se trouvant dans le pays du reseau immatri
culatt:ur, ni aux wagons se trouvant sur les 
embranchements particuliers. 

§ 3. - Le localaire dont le nom est inscrit 
sur le wagon avec l'assentiment du chemin de 
fer immatriculateur est, en ce qui concerne 
l'application de cet article, subroge de plein 
droit au titulaire. 
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skineri, etc.) svarar avsändaren for utrust
ningens skötsel. Denna skyldighet går över 
på mottagaren så snart denne har gjort sina 
rättigheter enligt artikel 28 eller artikel 3 I i de 
enhetliga rätlsregll!rna gällande. 

Artikel 5 

lnlii111ning fär iJl'.f(mfran 

§ I. Rätten att lämna in en privatvagn för 
befordran tillkommer innehavaren. 

En avsändare av en lom eller lastad privat
vagn skall. om han inte är innehavare, samti
digt med fraktsedeln till avsändningssla
tionen lämna ett bemyndigande friin inneha
varen. Bemyndigandet får avse flera vagnar. 

E11 sådant bemyndigande fordras inte. om 
avsändaren är den som var mottagare av vag
nen vid dess senast föregående sändning och 
avsändningsstationen inte innan det nya be
fordringsavtalet ingicks har tagit •:mot en un
derrättelse i brev. telegram elltr telex om att 
innehavaren har förbjudit alt vc.gnen eller 
vagnarna avstinds utan hans bemyndigande. 

§ ~- Om innehavaren inte har föreskrivit 
något annat, får järnvägen - på innehavarens 
bekostnad och med en fraktsedel som är ut
färdad i innehavarens namn och adresserad 
till denne - sända liter till hemstationen: 

- vagnar som har ankommit tomma, om 
lastning inte har p{1börjats inom 15 dagar efter 
det att vagnen ställdes. till förfogande; 

- vagnar som har ankommit lastade och 
som inte har anviincs för en ny sändning inom 
åtta dagar frän det all lossningen avslutades. 

Om järnvägen inte utnylljar möjligheten till 
återsändning. skall den vid utgången av de 
tidsfrister som anges ovan underrtitta inneha
varen om var vagnen finns: i ett sådant fall får 
vagnen inte såndas åter förrän ålta dagar har 
förflutit efter det all underrältelsen sändes. 

Denna paragraf gäller inte vagnar som be
finner sig i registreringsjärnvägens stal eller 
på ell enskilt sidospår. 

* 3. Den som har hyrt en vagn och vars 
namn är angivet på vagnen med registrerings
järnvägens godkännande träder i innehava
rens ställe vid tillämpningen av denna artikel. 
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Article 6 

/nscriprions s11r la il'Hrt' de voit11re 

~ I. - Outrc les inscriptions prcvues dans 
les Reglcs uniformes. l'expeditcur doit porter 
sur la lettre de voiture: 

a) dans l'emplacement prevu pour la de
signation de la marchandisc. 

- s'il s'agit d'un wagon vide. les m0ts 
« wagon P vide ,, . 

- s'il s'agit d'un wagon chargc, apres la 
designation de la marchandise, les mots 
« charge sur wagon ·p ,, : 

b) dans les emplacements de la lettre de 
voiture rcserves a cet effet. les caracteristi
ques du wagon. 

§ 2. - Si l'expeditcur d'un wagon vide dc
sire obtenir unc garantie particulicre du delai 
de livraison. conformcment a l'article 14. il 
doit porter. dans l'emplaccment de la lcttre 
de voiturc rescrve a ses declarations. l'in
scription « garantie particuliere du delai de 
livraison "· 

Artide 7 

lnther å la li1niison 

§ I. - Les envois de wagons vides ne pcu
vent pas fairc l'objet d'unc dcclaration d'in
ten~t a la livraison. 

§ 2. - Pour un wagon charge. la declara
tion d'interet a la livraison ne produit d'effet 
qu'en ce qui concerne la marchandise char
gee. 

Article 8 

Rembo11rsement er debours 

§ I. - Les wagons vides ne f'euvent ctre 
greves ni d'un remboursement, ni de de
bours. 

§ 2. - Les wagons chargcs ne peuvent 
ctre greves d'un remboursement que jusqu'a 
concurrence de la valeur de la marchandise 
chargee. 

Article 9 

Prolongation d11 de/ai de /i1·raison 

§ I. - Le delai de livraison est prolongc 
non seulement dans les cas prcvus it I 'article 
27, § 7 dcs Reglcs uniformes, mai;; egalemcnt 
de la duree du sejour entraince par une avarie 
du wagon. a moins que le chemin de fer ne 
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Artikel 6 

Upp[{(fier i fraktsedeln 

§ I. Förutom de uppgifter som föreskrivs i 
de enhetliga rättsreglerna skall avsändaren 
föra in följande uppgifter i fraktsedeln: 

a) på den plats som är avsedd för beskriv
ning av godset 

- beträffande tomma vagnar. orden "tom 
P-vagn", 

- betriiffandc lastade vagnar. efter be
skrivningen av godset, orden "lastad P
vagn". 

b) på den plats som iir avsedd för detta, 
uppgift om vagnens särskilda kännetecken. 

§ 2. Om avsändaren önskar få en särskild 
garanti enligt artikel 14 för leveransfristen, 
skall han på den plats i fraktsedeln som är 
avsedd för avsiindarens uppgifter föra in upp
giften "särskild garanti för leveransfristen". 

Artikel 7 

Le1·eransin r res se 

§ I. Leveransintresse får inte deklareras 
för tomma vagnar. 

§ 2. Vid befordran av lastade vagnar gäller 
deklarationen om leveransintresse endast det 
lastade godset. 

Artikel 8 

E.fierkrav och fiirskou 

* I. Tomma vagnar får inte beläggas med 
efterkrav eller förskott. 

§ 2. Lastade vagnar får beläggas med ef
terkrav till högst det lastade godsets värde. 

Artikel 9 

Förlängning 111· le1·eran.1frisren 

* I. Förutom i de fall som avses i artikel 
27 § 7 i de enhetliga rättsreglcrna förlängs 
leveransfristen också med den tid under vil
ken befordringen har avbrutits på grund av 
skada på vagnen, om inte järnvägen är ans va-
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soit responsable de cette avarie aux termes 
de l'article 12. 

§ 2. - Lorsque la marchandise chargee 
sur le wagon avarie est transbordee dans un 
autre wagon, le sejour prcnd fin, pour la mar
chandise, au moment ou, apres transborde
ment, celle-ci peut etre remise en route. 

Article JO 
Constatation d'une avarie du wagon ou de 
perte de pieces 

§ I. - Lorsqu'une avarie du wagon ou 
une pertc de pieces est decouverte ou presu
mee par le chemin de fer ou que l'ayant droit 
en allegue l'existertce, le chemin de fer doit 
dresser sans delai, conformement a l'article 
52 des Regles uniformes, un proces-verbal 
constatant la nature de l'avarie ou de la perte 
et, autant que possible, sa cause et le moment 
ou elle s'est produite. 

Ce proces-verbal doit etre adresse sans de
lai au chemin de fer immatriculateur, qui en 
transmet copie au titulaire. S'il s'agit d'un 
wagon. sur lequel le nom d 'un locatain: est 
inscrit avec l'assentiment du chemin de fer 
immatriculatcur. une copie du proccs-verbal 
de constatation doit etre adressee directe
ment a ce locataire. 

§ 2. - Si le wagon est charge, un proces
verbal distinct doit etre. le cas echeant, 
dresse pour la marchandise, conformement a 
l'article 52 des Regles uniformes. 

Article 11 

Avarie d'un wagon empechant la continua
tion du transport 

§ I. En cas d'avarie empechant la conti
nuation du transport d'un ·wagon expedic 
vide ou mettant ce wagon hors d'ctat de 
prendre charge, la gare ou l'avarie est consta
tee doit, sans delai, en aviscr par telegramme 
ou par telescripteur, l'expediteur et le titu
laire en indiquant, autant que possible. la na
ture de l'avarie. 

§ 2. - Tout wagon vide retire de la circu
lation doit etre remis en etat de circuler par le 
chemin de fer sauf si le wagon, en raison de la 
gravite des avaries, doit etre chargc sur un 
autre wagon. 

Pour rendre le wagon utilisable, le chcmin 
de fer peut effectuer d'office des reparations 
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rig för skadan enligt artikel 12. 

§ 2. Om godset lastas över från den ska
dade privatvagnen till en annan vagn, upphör 
förlängningen av leveransrristen för godset så 
snart det kan befordras vidare efter omlast
ningen. 

Artikel JO 

Fastställande m· ragnskada eller förlust lll' 

vagnsde/ar 

§ I. Om järnvägen upptäcker eller får an
ledning anta att en vagn har skadats eller att 
vagndelar har gått förlorade. eller om den 
berättigade påstår att detta är fallet, skall 
järnvägen genast upprätta en redogörelse en
ligt artikel 52 i de enhetliga rättsreglerna. i 
vilken anges skadans eller förlustens art 
samt, så långt möjligt, dess orsak och tid
punkten då den inträffade. 

Redogörelsen skall genast sändas till regi
streringsjärnvägen, som skall sända en kopia 
till innehavaren. Om vagnen är uthyrd och 
hyresmannens namn är angivet på vagnen 
med registreringsjärnvägens godkännande, 
skall en kopia av redogörelsen sändas direkt 
till hyresmannen. 

§ 2. Om vagnen är lastad, skall i förekom
mande fall upprättas en särskild redogörelse 
enligt artikel 52 i de enhetliga rättsreglcrna. 

Artikel 11 

Vagnskada som hindrar vidare hefordran 

§ I. Om en skada på en tom vagn hindrar 
att befordringen fortsätter eller gör det omöj
ligt att använda vagnen för befordran av 
gods, skall den station där skadan fastställs 
genast genom telegram eller telex und~rrätta 
avsändaren och innehavaren om skadan 
samt, så långt möjligt, om skadans art. 

§ 2. Tomma vagnar som har tagits ur trafik 
skall av järnvägen försättas i trafikdugligt 
skick, om inte skadan är så allvarligt att vag
nen måste lastas på en annan vagn. 

För att göra vagnen trafikduglig får järnvä
gen utföra reparationer upp till en kostnad 
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jusqu'a concurrence de la somme fixee par le 
contrat d'immatriculation. 

Ces dispositions sont applicables sans qu'il 
soit prejuge pour autant de la responsabilite. 

§ 3. Lorsque le chemin de fer effectue des 
travaux de reparation conformC::ment au § 2 
el s'il est a prevoir que la duree d'execution 
des travaux depassera quatre jours. le che
min de fer demande, par telegramme ou par 
telescripteur, a l'expediteur de lui faire con
naitre si le contrat de transport doit etre pour
suivi ou modifie apres l'execution des tra
vaux. 

A defaut d'instruction de l'expcditeur 
avant la fin <les travaux, le contrat de trans
port est poursuivi. 

§ 4. - Si le chemin de fer n 'effectue pas 
d'office la reparation, la gare ou l'avarie est 
constatee demande, sans delai et directement 
par telegramme ou par telescripteur, les in
structions de l' expediteur. Si l' expediteur 
n 'est pas en rneme temps le titulaire, copie de 
cette demande est envoyee sans delai par 
telegramme ou par tClescripteur au titulaire. 

A ctefaut d'instruction de l'exp•~diteur dans 
un delai de huit jours apres la date de l'envoi 
du telegramrne ou du message par telescrip
teur, le chernin de fer est autorisc, apres 
avoir. le cas echeant, mis le wagon en etat de 
circuler. ale renvoyer d'office a sa gare d'at
tache avec une lettre de voiture etablie au 
nom et i\. l'adresse du titulaire. 

Les motifs du renvoi doivent c!tre inscrits 
sur la lettre de voiture apres les rnots « wagon 
P vide"· 

§ 5. - En cas d'avarie empechant la con
tinuation du transport d'un wagon expedie 
charge et si le dechargement est necessaire, 
cet article s'applique au wagon decharge. 

Lorsque Je wagon peut etre repan! sans 
etre decharge. les §§ I, 2, 3, 6 ·et 7 de cet 
article sont applicables. 

§ 6. - Les frais de transport el autres frais 
survcnus jusqu'a la gare ou le wagon a ete 
arrete, les frais d'envoi de \'avis a l'expedi
teur et au titulaire ainsi que ceux resultant 
eventuellement de l'execution des instruc
tions ou de I'envoi d'office du wagon a sa 
gare d'attache grevent l'envoi. 

§ 7. Le locataire dont le nom est inscrit sur 
le wagon avec l'assentiment du chc:min de fer 
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som motsvarar det belopp som anges i regi
streringsavtalet. 

Dessa bestämmelser är tillämpliga utan att 
därigenom ställning tas till vem som kan vara 
ansvarig för skadan. 

~ 3. Om järnvägen utför reparationer en
ligt § 2 och det kan förutses att reparationer
na kommer att ta mer än fyra dagar, skall 
järnvägen genom telegram eller telex begära 
att avsändaren ger järnvägen anvisning om 
huruvida befordringsavtalet skall fullföljas el
ler ändras när reparationerna har utförts. 

Om avsändaren inte har lämnat någon an
visning innan reparationerna har slutförts, 
skall befordringsa vtalet fullföljas. 

§ 4. Om järnvägen inte själv ombesörjer 
reparationerna, skall den station där skadan 
fastställdes genast genom telegram eller telex 
begära anvisningar från avsändaren. Om av
sändaren är någon annan än innehavaren, 
skall en avskrift av järnvägens begäran ge
nast sändas till innehavaren genom telegram 
eller telex. 

Om avsändaren inte har lämnat anvisning
ar inom åtta dagar från det att telegrammet 
eller telexet avsändes, får järnvägen - i före
kommande fall efter det att vagnen har satts i 
trafikdugligt skick - själv sända vagnen åter 
till hemstationen med en fraktsedel som har 
utfärdats i innehavarens namn. 

Skälen till att vagnen sänds åter skall anges 
i fraktsedeln efter uppgiften "torn P-vagn". , 

§ 5. Om en skada hindrar att befordringen 
av en lastad vagn fortsätter. och om lossning 
behövs, skall denna artikel tillämpas på den 
lossade vagnen. 

Om vagnen kan repareras utan att lossas, 
tillämpas§§ I, 2. 3, 6 och 7 i denna artikel. 

§ 6. Fraktkostnaderna och andra kostna
der som har uppkommit fram till den station 
där vagnen togs ur trafik, kostnaderna för 
underrättelser till avsändaren och innehava
ren samt de kostnader som har uppstått på 
grund av att järnvägen har följt anvisningar 
eller att vagnen har sänts tillbaka till hemsta
tionen belastar sändningen. 

§ 7. En hyresman, vars namn är angivet på 
vagnen med registreringsjärnvägens godkän-
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immatriculateur est, en ce qui concerne l'ap
plication de cet article. subroge de plcin droit 
au titulaire. 

Article 12 

Responsabilite du chemin de .f('r en ca.1· de 
perte 011 d'avarie du wagon 011 de ses pieces 
Responsabilite du titulaire pour dommage 
cause par le wagon 

§ 1. - En cas de perte ou d'avaric du wa
gon ou de ses pieces survenue a partir de 
l'acceptation au transport jusqu'il la livrai
son, le chemin de fer est responsable s'il ne 
prouve pas que le dommage ne resulte pas de 
sa faute. 

§ 2. - En cas de perte du wagon, l'indem
nite est limitee il la valeur du wagon, les 
elements de cette valeur etan! determines 
dans le contrat d'immatriculation. 

En cas d'avarie, l'indemnite est calculee 
suivant les dispositions prevues au contrat 
d · immatriculation. 

§ 3. - En cas de perte ou d'avarie 
d'accessoires amovibles, le chemin de fer 
n 'est responsable que si ces accessoires sont 
inscrits sur les deux cötes du wagon. Le che
min de fer n'assume aucune responsabilite 
pour la perte ou l'avarie d'agres d'outillage 
amovibles. 

§ 4. - A moins que l'ayant droit ne 
prouve que les dommages ont ete causes par 
une faute du chemin de fer, celui-ci n'est 
responsable 

- des dommages survenus aux recipients 
en gres, verre, terre cuite, etc., que si ces 
dommages sont en correlation avec une autre 
avarie du wagon dont le chemin de fer doit 
repondre d'apres les dispositions qui prece
dent; 

- des dommages survenus aux recipients 
comportant des revetements interieurs 
(email, ebonite, etc.) que si le recipient pre
sente des traces d'avaries exterieures dont le 
chemin de fer doit repondre d'apres les dis
positions qui precedent. 

§ 5. - Le titulaire est subroge de plein 
droit il l'expediteur ou au destinataire en ce 
qui concerne le droit il indemnite en cas de 
perte ou d'avarie du wagon ou de ses pieces. 
Les redarnations administratives ne peuvent 
etre adressees qu'au chemin de fer immatri-
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nande, träder i innehavarens ställe vid till
lämpningen av bestämmelserna i denna arti
kel. 

Artikel I 2 

Järnvägens ansl'arighet vid jiJr/ust eller ska
da på vagn eller l'llgndelar 
/nnehal'arens ansvarighet för skador orsa
kade al' en privatvagn 

§ I. När en vagn eller delar av en vagn har 
förlorats eller skadats under tiden från det att 
vagnen har tagits emot för befordran till dess 
att den har lämnats ut, är järnvägen ansvarig, 
om den inte visar att förlusten eller skadan 
inte har orsakats genom fel eller försummelse 
på järnvägens sida. 

§ 2. Ersättningen för förlust av en vagn är 
begränsad till vagnens värde beräknat på det 
sätt som anges i registreringsavtalet. 

Ersättningen för skada skall beräknas en
ligt vad som föreskrivs i registreringsavtalet. 

§ 3. Järnvägen är ansvarig för förlust av 
eller skada på lösa vagndelar endast om de
larna finns angivna på vagnens båda långsi
dor. Järnvägen är inte ansvarig för förlust av 
eller skada på lös maskinell utrustning. 

§ 4. Om inte den berättigade visar att ska
dan har orsakats genom fel eller försummelse 
av järnvägen, är denna endast ansvarig 

- såvitt gäller behållare av lera, glas, ter
rakotta o. dyl., om skadorna har uppkommit i 
samband med andra skador på vagnen för 
vilka järnvägen är ansvarig enligt de föregå
ende bestämmelserna; 

- såvitt gäller behållare med invändig be
klädnad (emalj, ebonit etc.), om själva behål
laren har spår av sådana yttre skador för 
vilka järnvägen är ansvarig enligt de föregå
ende bestämmelserna. 

§ 5. Innehavaren träder i avsändarens el
ler mottagarens ställe när det gäller rätten till 
ersättning vid förlust eller skada på vagn eller 
vagndelar. Krav får framställas endast hos 
registreringsjärnvägen. Talan vid domstol får 
väckas endast mot registreringsjärnvägen, 
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culateur et les actions ne peuvent ctre exer
cees que contre ce chemin de fer, subroge lui
meme de plein droit au chemin d<: fcr respon
sable. 

§ 6. - Les actions du chemin de fer contre 
le titulaire pour dommage causc par le wagon 
en cours de transport sont regie:; par le con
trat d'immatriculation. Le chemin de fer im
matriculateur est seul admis a faire valoir les 
droits <les autres chemins de fer vis-a-vis du 
titulaire. 

§ 7. - Les a1.:tions fondees sur les §§ I a 6 
sont prcscrites par trois ans. 

Cette prcscription court 
- pour les actions du titulai:re contre le 

chemin de fer fomlees sur les§§ l a 5. du jour 
ou la pene ou ravarie du wagon a ete consta
tce, compte tcr.u. le cas echcant, de l'applica
tion de l'artidt: 13, § I ; 

- pour les actions du chemin de fer contre 
le titulaire fondees sur le § 6. du jour ou le 
dommage s·est produit. 

Arricle 13 

Presomption de perte de wagon 

§ I. - L 'ayant droit peut. sans avoir a 
fournir d'autres preuves. 1.:onsiderer le wagon 
comme perdu quand il n·a pas ete livre au 
destinataire ou tenu a sa disposition dans les 
tro is mo is qui suivent r expiration du delai de 
livraison. 

Cc delai est augmentc de la duree d'immo
bilisation du wagon pour toute cause n~rn im
putable au chemin de fer ou pour avarie. 

~ 2. - Si le wagon consid<!re comme 
perdu est retrouve apres le paiement de l'in
demnitC. lc titulairc peut exiger, dans un delai 
de six mois apres l'avis qu'il en aura re<;:u par 
le chemin de fer immatriculateur. que le wa
gon lui ~oit remis. sans frais, a la gare d 'at
ta1.:hc contrc restitution de l'indemnite. 

Arric/e 14 

/ndemnite en cas de depassemem du de/ai de 
/i1·raison 

* I. - Si le chemin de ter est responsable 
d'un depassement du dclai de livraison d'un 
wagon vide ou charge. il doit payer i1 l'ayant 
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vilken träder i den ansvariga järnvägens stäl
le. 

§ 6. Järnvägens talan mot innehavaren i 
anledning av skada som har orsakats av en 
privatvagn under befordran regleras i regi
streringsavtalet. Endast registreringsjärnvä
gen har rätt att göra andra järnvägars krav 
gällande mot innehavaren. 

§ 7. Talan som grundas på §§ 1-6 preskri
beras efter tre år. 

Preskriptionstiden börjar löpa 
- i de fall då innehavarens talan mot järn

vägen grundas på § § I - 5, från och med den 
dag då förlusten av eller skadan på vagnen 
fastställdes. i förekommande fall med beak
tande av artikel 13 § I; 

- i de fall då järnvägens talan mot inneha
varen grundas på § 6, från och med den dag 
då skadan uppkom. 

Artikel 13 

Antagande att en pril'atl'agn har gått förlo
rad 

§ I. Den berättigade får utan att förete yt
terligare bevis anse en vagn som förlorad, om 
den inte har lämnats ut till mottagaren eller 
ställts till dennes förfogande inom tre måna
der efter leveransfristens utgång. 

Tremånadersfristen förlängs med den tid 
under vilken vagnen har stått stilla till föijd av 
någon omständighet som inte beror på järn
vägen eller till följd av skada. 

§ 2. Om en vagn som har ansetts som för
lorad kommer till rätta efter det att ersättning 
har erlagts, får innehavaren, inom sex måna
der från det att han tog emot en underrättelse 
därom från rcgistreringsjärnvägen, begära att 
vagnen ställs till hans förfogande på hemsta
tionen utan kostnad mot att ersättningen be
talas tillbaka. 

Artikel 14 

Ersättning niir leveransfristen Ö\'erskrids 

§ I. Om järnvägen är ansvarig för att le
veransfristen för en tom eller lastad vagn har 
överskridits, skall järnvägen betala ersättning 
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droit une indemnite forfaitaire par journee 
indivisible de retard, independamment de 
l'indemnite ·eventuellement due pour le de
passement du delai de livraison de la mar
chandise chargee. 

Cette indemnite est fixee a : 
a) 4,50 unites de compte pour les wagons 

modernes a bogies et pour les wagons assi
miles, tels qu'ils sont definis dans le contrat 
d' immatriculation, 

b) 3 unites de compte pour les autres wa
gons. 

§ 2. - Si le depassement du delai de livrai
son a pour cause un dol ou une faute lourde 
imputable au chemin de fer, le montant de 
l'indemnite forfaitaire est porte a 9 unites de 
compte par jour pour les wagons vises en a) 
du § 1 et a 6,50 unites de compte par jour 
pour les wagons vises en b) du meme para
graphe. 

§ 3. - L'expediteur d'un wagon vide peut 
demander une garantie particuliere du delai 
de livraison. Il est alors pen;u une taxe d'une 
unite de compte par fraction indivisible de 
100 km, avec minimum de 10 unites de 
compte. Cette taxe est toujours payee en to
talite par l'expediteur en cas de paiement des 
frais conformement a l'article 15. § 2. al 4°, 
des Regles uniformes. 

S'il y a depassement du delai de livraison, 
le chemin de fer doit payer une indemnite 
forfaitaire de 9 unites de compte par jour 
pour les wagons vises en a) du § I et de 6,50 
unites de compte par jour pour les wagons 
vises en b) du meme paragraphe avec mini
mum de 20 unites de compte. 

11 Riksdagen 1984185. 8 sam/. Nr 17 
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till den berättigade med ett bestämt belopp 
för varje påbörjat dygns försening, oavsett 
om ersättning för överskridande av leverans
fristen skall erläggas för gods som har lastats 
på vagnen. 

Ersättningen uppgår till 
a) 4,50 beräkningsenheter för moderna 

boggivagnar och därmed jämställda vagnar, i 
enlighet med definitionerna i registreringsav
talet, 

b) 3 beräkningsenheter för övriga vagnar. 

§ 2. Om överskridandet av leveransfristen 
har orsakats genom uppsåt eller grov vårds
löshet på järnvägens sida, höjs ersättningen 
till 9 beräkningsenheter per dygn för sådana 
vagnar som avses i § I a) och till 6.50 beräk
ningsenheter per dygn för sådana vagnar som 
avses i § 1 b). 

§ 3. Avsändaren av en tom vagn får kräva 
en särskild garanti för leveransfristen. I så
dant fall utgår en särskild avgift på en beräk
ningsenhet för varje påbörjad sträcka på 100 
kilometer, dock minst IO beräkningsenheter. 
Denna avgift skall alltid i sin helhet erläggas 
av avsändaren, om frakten skall betalas i en
lighet med artikel 15 § 2 a) 4 i de enhetliga 
rättsreglerna. 

Om leveransfristen överskrids, är järnvä
gen skyldig att betala ersättning med 9 beräk
ningsenheter per dygn för sådana vagnar som 
avses i § I a) och med 6,50 beräkningsen
heter för sådana vagnar som avses i § I b), 
dock minst 20 beräkningsenheter. 
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Annexe 111 

· Reglement concernant le transport inter
national ferroviaire des conteneurs 
(RICo) 

CHAPITRE PREMIER 

GENERA LI TES 

Article premier 
Objet du reglement 

§ I. - Ce reglement s'applique aux con
teneurs remis au transport aux conditions des 
Regles uniformes CIM. 

Ces conteneurs doivent appartenir au che
min de fer ou å des particuliers (personnes 
physiques ou autres sujets de droit). et dans 
ce dernier cas, etre agrcees par le chemin de 
fer ou repondre aux normes internationales 
de construction applicables aux grands con
teneurs. 

§ 2. - Au sens de ce reglement. on entend 
par « conteneur » un engin de transport 
(cadre. citerne ou autre engin analogue) 

- de caractere permanent et, de ce fait, 
assez resistant pour permettre un usage re
pete, 

- specialement corn;u pour faciliter le 
transport des marchandises, sans rupture de 
charge, par un ou plusieurs modes de trans
port, 

- muni de dispositifs facilitant la manuten
tion et l'arrimage, 

- d'une capacite d'un m3 au moins et dont 
les dimensions n'excedent pas celles qui sont 
fixees dans les prescriptions des chemins de 
fer. 

On entend par «grands conteneurs » les 
conteneurs d'une capacite superieure å 3 m3 

et d'une longueur de 6 m (20 pieds anglais) et 
plus. 

Le terme « conteneur » couvre les acces
soires et equipements du conteneur, selon sa 
categorie, a condition qu'ils soient trans
portes avec celui-ci. Il ne couvre ni les vehi
cules. ni les accessoires et equipements des 
vehicules, ni les emballages usuels. 
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(Översättning) 

Bilaga III 

Reglemente om internationell järnvägsbe
fordran av containrar (RICo) 

KAPITEL I 

ALLMÄNT 

Artikel 1 
Reglementets tillämpningsområde 

§ I. Detta reglemente tillämpas på con
tainrar som har lämnats in till befordran en
ligt de enhetliga rättsreglerna CIM. 

Containrar måste tillhöra en järnväg eller 
en enskild (fysisk person eller annat rättssub
jekt); i det senare fallet måste de antingen 
vara godkända av järnvägen eller motsvara 
internationella konstruktionsnormer för stor
containrar. 

§ 2. Med "container" avses i detta regle
mente en transportbehållare (låda, tank eller 
liknande föremål) som 

- är av varaktig beskaffenhet och därför 
tillräckligt motståndskraftig för att kunna an
vändas ett flertal gånger, 
· - är särskilt konstruerad för att underlätta 
godsbefordran med ett eller flera transport
medel utan avbrott för omlastning, 

- är försedd med anordningar för att un
derlätta hantering och förankring, 

- har en yttervolym på minst I m3 och 
mått som inte överstiger dem som gäller en
ligt järnvägarnas föreskrifter. 

Med "storcontainer" avses en container 
med en volym som överstiger 3 m3 och en 
längd som uppgår till minst 6 meter (20 eng
elska fot). 

Beteckningen "container" omfattar även 
tillbehör och utrustning till en container av 
visst slag, under förutsättning att tillbehören 
och utrustningen befordras tillsammans med 
containern. Beteckningen omfattar inte for
don, tillbehör till fordon, utrustning till for
don eller sedvanliga förpackningar. 
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Article 2 
Dispositions generales 

§ I. - Sauf dispositions contraires dans 
les tarifs, le contenu d'un conteneur ne peut 
faire l'objet que d'un seul contrat de trans
port .. 

§ 2. - A defaut de dispositions speciales 
dans ce reglement, les autres dispositions des 
Regles uniformes sont applicables aux trans
ports des conteneurs vides ou charges. 

Article 3 
Transports enleves ou livresa domicile 

Pour les conteneurs enleves a domicile par 
le chemin de fer, le contrat de transport est 
conclu au domicile de l'expediteur. Pour les 
conteneurs livres a domicile, le contrat de 
transport prend fin au domicile du destina
taire. 

CHAPITRE Il 

CONTENEURS APPARTENANT AU CHE
MIN DE FER 

Article 4 
Mise a disposition. Restit1yion. Taxes 

Pour l'utilisation des conteneurs, il peut 
etre pen;u une taxe dont le montant est fixe 
par les tarifs. Les tarifs fixent, en outre, les 
conditions dans lesquelles <les conteneurs 
sont mis a disposition, le delai dans lequel ils 
doivent etre restitues ainsi que les taxes qui 
sont per~_ues lorsque ce delai n'est pas re
specte. 

Article 5 
Inscriptions sur la lettre de voiture 

Outre les inscriptions prevues par les Re
gles uniformes, l'expediteur doit porter sur la 
lettre de voiture, dans les emplacements pre
vus a cet effet, la categorie, les marques, le 
numero du conteneur, la tare en kilogrammes 
et, le cas echeant, les autres caracteristiques 
de l'engin. 

La tare des conteneurs ne doit pas com
prendre la masse des dispositifs speciaux in
terieurs et amovibles ayant un caractere 
d'emballage ou un caractere d'arrimage. 
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Artikel 2 
Allmänna föreskrifter 

§ I. Om inte annat föreskrivs i tarifferna, 
får innehållet i en och samma container inte 
omfattas av mer än ett befordringsavtal. 

§ 2. Om det inte finns särskilda bestäm
melser i detta reglemente, tillämpas de övriga 
bestämmelserna i de enhetliga rättsreglerna 
på befordran av tomma eller lastade contain
rar. 

Artikel 3 

Befordran från dörr till dörr 

För containrar som hämtas av järnvägen 
hos avsändaren anses befordringsavtalet träf
fat hos avsändaren. För containrar som läm
nas hos mottagaren anses befordringsavtalet 
fullgjort hos denne. 

KAPITEL Il 

CONTAINRAR SOM TILLHÖR JÄRNVÄ
GEN 

Artikel 4 

Utlämning. Äterlämning. Avgifter 

För användning av containrar får tas ut en 
fast avgift vars storlek anges i tarifferna. I 
tarifferna föreskrivs vidare på vilka villkor 
containrar ställs till förfogande, inom vilken 
tid de måste återlämnas och vilka avgifter 
som tas ut om tiden överskrids. 

Artikel 5 

Uppgifter i fraktsedeln 

Förutom de uppgifter som föreskrivs i de 
enhetliga rättsreglerna skall avsändaren på de 
platser i fraktsedeln som är avsedda för detta 
föra in uppgifter om containerns art, märk
ning, nummer, egenvikt i kilogram och, i fö
rekommande fall, övriga kännetecken. 

Containerns egenvikt omfattar inte vikten 
hos sådan inre lös specialutrustning som 
tjänar som förpackning eller är avsedd för 
förankring. 
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Article 6 

Manutention. Nettoyage 

Les conditions dans lesquelles les opera· 
tions de chargement et de dechargement des 
conteneurs doivent etre effectuees sont 
fixees par les tarifs. Le chargement com· 
prend non sculement la mise en place sur le 
wagon. mais encore les operations acces
soires. notamment l'arrimage des conte
neurs. 

Le destinataire est tenu de restituer les 
conteneurs en parfait etat de proprete. S'il 
n'en est pas ainsi. le chemin de fer est en 
droit d'exiger le paiement d'une taxe dont le 
montant est fix6 par les tarifs. 

Article 7 
Reutilisation 

Les conteneurs livres charges ne peuvent 
etre reutilises par les destinataires pour de 
nouveaux transports qu'avec le consente· 
ment du chemin de fer destinataire. 

Article 8 
Perte et avarie 

§ 1. - Cclui qui accepte du chemin de fer 
un conteneur vide ou charge est tenu de veri· 
fier l'etat de ce conteneur au moment oil il est 
mis a sa disposition ; il est responsable de 
tous les dommages qui sont constates lors de 
la restitution du conteneur au chemin de fer 
el qui n'ont pas ete signales lors de la mise a 
disposition. a moins qu'il ne prouve que les 
dommages existaient lorsque le conteneur a 
ete .mis a disposition ou qu'ils resultent de 
circonstances qu'il ne pouvait pas eviter et 
aux consequences desquelles il ne pouvait 
pas obvier. 

§ 2. - L 'expediteur est responsable de la 
perte ou de I'avarie d'un conteneur survenue 
pendant l'execution du contrat de transport, 
lorsque celle·ci provient de son fait ou de 
celui de ses preposes. 

§ 3. - Lorsque le conteneur n'est pas res· 
titue dans les trente jours a compter du jour 
qui suit celui de sa remise a l'expediteur ou 
au destinataire, le chemin de fer peut le eon· 
siderer comme perdu et exiger le paiement de 
sa valeur. 
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Artikel 6 

Hantering. Rengöring 

I tarifferna regleras hur lastning och loss· 
ning av containrar skall ske. Lastningen om· 
fattar inte bara lastningen påjärnvägsvagnen, 
utan också övriga åtgärder, såsom förankring 
av containern. 

Mottagaren är skyldig att återställa contai· 
nern fullständigt rengjord. Om detta inte 
sker, har järnvägen rätt att ta ut en avgift med 
ett belopp som bestäms i tarifferna. 

Artikel 7 
Återanvändning 

Containrar som lämnas ut lastade får inte 
återanvändas av mottagaren för en ny beford· 
ran utan mottagarjärnvägens medgivande. 

Artikel 8 
Förlust och skada 

§ I. Den som tar emot en tom eller lastad 
container från järnvägen är skyldig att fast· 
ställa i vilket skick containern är när den 
ställs till hans förfogande; han är ansvarig för 
alla skador som fastställs när containern åter· 
lämnas till järnvägen och som inte har an· 
märkts när den ställdes till hans förfogande, 
om han inte visar att skadorna fanns när eon· 
tainern ställdes till hans förfogande eller att 
de har orsakats av omständigheter som han 
inte hade kunnat undgå eller förebygga följ· 
derna av. 

§ 2. Avsändaren är ansvarig för en sådan 
förlust av eller skada på en container som har 
uppstått medan befordringsavtalet fullgjor· 
des, om förlusten eller skadan har orsakats 
av avsändaren eller någon som avsändaren 
har anlitat. 

§ 3. Om containern inte har återlämnats 
inom 30 dagar från den dag då den lämnades 
ut till avsändaren eller mottagaren; får järn
vägen anse att containern har gått förlorad 
och kräva ersättning för dess värde. 
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CHAPITRE III 

CONTENEURS APPARTENANT A DES 
PARTICULIERS 

Article 9 
Agrement 

Les conteneurs appartenant a des particu
liers peuvent etre agrees par un chemin de fer 
dont les lignes sont soumises aux Regles uni
formes, s'ils satisfont, en ce qui concerne 
Ieur construction et leurs inscriptions, aux 
conditions prevues a cet effet. Les conte
neurs agrees autres que les grands conte
neurs sont munis, par le chemin de fer, de la 
marque distinctive [rJ. 

Article IO 

lnscriptions sur la lettre de voiture 

Outre les inscriptions prevues par les Re
gles uniformes, l'expediteur doit porter sur la 
Iettre de voiture, dans les emplacements re
serves a cet effet, les inscriptions suivantes: 

- la categorie, le numero, latare en kilo
grammes et, le cas echeant, les autres carac
teristiques du conteneur, 

- de plus, pour les conteneurs agrees, la 
marque du reseau qui a procede a l'agrement 
et, sauf pour les grands conteneurs, la lettre 
«P», 

- enfin,•pour les conteneurs vides, comme 
designation de la marchandise, l'inscription 
« conteneur agree vide » ou «grand conteneur 
vide». 

Article 11 

Remboursement 
Les conteneurs vides ne peuvent etre gre

ves d'un remboursement. 

Article 12 

Appareils speciaux 

Si les conteneurs sont munis d'appareils 
speciaux (appareils refrigerants, bassins a 
eau, mecanismes, etc.), il incombe a l'expe
diteur d'en assurer ou d'en faire assurer le 
service. Cette obligation passe au destina
taire a partir du moment ou il a fait valoir ses 
droits conformement a l'article 28 ou å l'ar
ticle 31 des Regles uniformes. 
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KAPITEL III 

CONTAINRAR SOM TILLHÖR ENSKILDA 

Artikel 9 

Godkännande 

Containrar som tillhör enskilda, kan god
kännas av en järnväg, vars linjer omfattas av 
de enhetliga rättsreglerna, om containrarna 
uppfyller föreskrifterna om konstruktion och 
märkning. Andra godkända containrar än 
storcontainrar skall av järnvägen förses med 
märket[f]. 

Artikel IO 

Uppgifter i fraktsedeln 

Förutom de uppgifter som föreskrivs i de 
enhetliga rättsreglerna skall avsändaren på de 
platser i fraktsedeln som är avsedda för detta 
föra in följande uppgifter: 

- containerns art, nummer, egenvikt i ki
logram och, i förekommande fall, övriga kän
netecken, 

- vidare, såvitt gäller godkända contain
rar, den godkännande järnvägens beteckning 
och, utom beträffande storcontainrar, bok
staven "P", 

- slutligen, såvitt gäller tomma containrar, 
som beteckning på godset, antingen "god
känd tom container" eller "tom storcon
tainer". 

Artikel 11 

Efterkrav 

Tomma containrar får inte beläggas med 
efterkrav. 

Artikel 12 

Särskild utrustning 

Om en container är försedd med särskild 
utrustning (kylaggregat, vattenbehållare, ma
skineri, etc.), svarar avsändaren för utrust
ningens skötsel. Denna skyldighet går över 
på mottagaren så snart denne har gjort sina 
rättigheter enligt artikel 28 eller 31 i de enhet
liga rättsreglerna gällande. 

Rättelse: S. 152, datering Står: november Rättat till: januari 



LU 1984/85:17 

Article 13 

Retour a vide ou reutilisation 

Apres livraison du conteneur et sauf con
ventions speciales, le chemin de fer n'est pas 
oblige d'intervenir pour la remise au trans
port du conteneur vide en retour ou du con-
teneur reutilise a charge. ' 

Article 14 

lndemnite en cas de perte ou d' avarie du 
conteneur 

L 'indemnite a payer selon l'article 40 des 
Regles uniformes pour la perte du conteneur 
est calculee d'apres la valeur du conteneur. 

L'indemnite a payer selon I'article 42 des 
Regles uniformes pour l'avarie du conteneur 
est calculee d'apres les frais de reparation. 

Article 15 
Indemnite en cas de depassement du delai de 
livraison 

En cas de depassement du delai de livrai
son, le chemin de fer peut, independamment 
des dispositions des Regles uniformes, par 
convention speciale avec le proprietaire ou le 
locataire du conteneur, prevoir le paiement 
d'une indemnite particuliere au proprietaire 
ou au locataire. 
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Artikel 13 

Retursändning utan last eller återanvänd
ning 

Sedan containern har lämnats ut till motta
garen. svarar inte järnvägen för att contai
nern sänds tom i retur eller används på nytt 
för lastning, om inte detta har överenskom
mits särskilt. 

Artikel 14 

Ersättning vid förlust av eller skada på cor1-
tainern 

Ersättning för förlust av en container enligt 
artikel 40 i de enhetliga rättsreglerna skall 
beräknas efter containerns värde. 

Ersättning för skada på en container enligt 
artikel 42 i de enhetliga rättsreglerna skall 
beräknas efter kostnaden för reparation. 

Artikel 15 
Ersättning när leveransfristen överskrids 

Oavsett vad som föreskrivs i de enhetliga 
rättsreglerna får järnvägen genom en särskild 
överenskommelse med containerns ägare· el
ler hyresman äta sig att betala särskild ersätt
ning till denne, o'm leveransfristen över-
skrids. · 
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Annexe IV 

Reglement concernant le transport inter
national ferroviaire des colis express 
(RIEx) 

§ I. Ne sont considerees comme colis ex
press que des marchandises transportees 
d'une maniere particulierement rapide aux 
conditions d'un tarif international. 

Ne peuvent etre admises comme colis ex
press que les marchandises qui peuvent nor
malement etre chargees dans le fourgon des 
trains de voyageurs. Les tarifs internationaux 
peuvent deroger å cette regle. 

§ 2. Sont exclus du transport comme colis 
express les objets designes å l'article 4 des 
Regles uniformes. Les matieres et objets enu
meres dans le RID ou ceux qui sont vises par 
les accords et clauses tarifaires conclus en 
vertu de l'article 5, § 2 des Regles uniformes. 
ne sont admis au transport comme colis ex
press que si ce mode de transport est expres
sement prevu par le RID ou par lesdits ac
cords ou clauses tarifaires. Les tarifs interna
tionaux determinent si d'autres marchandises 
peuvent egalement etre exclues du transport 
ou etre admises sous condition. 

§ 3. Les colis express peuvent etre remis 
au transport avec un document autre que ce
lui qui est fixe en application de l'article 12, 
§ 2 des Regles uniformes. Le modele å uti
liser et les inscriptions qui doivent ou peu
vent y etre portees sont determines par les 
tarifs internationaux. Ce document doit obli
gatoirement comporter: 

a) la designation des gares expeditrice et 
destinataire; 

b) le nom et l'adresse de l'expediteur et du 
destinataire ; 

c) la designation de la marchandise; 
d) le nombre des colis et la description de 

!'emballage; 
e) l'enumeration detaillee des pieces re

quises par les douanes ou d'autres autorites 
administratives, jointes au document de 
transport. 

§ 4. Les colis express doivent etre trans-

147 

(Översättning) 

Bilaga IV 

Reglemente om internationell järnvägs be
fordran av expressgods (RIEx) 

§ I. Som expressgods anses endast sådant 
gods som enligt villkoren i en internationell 
tariff skall befordras särskilt snabbt. 

Som expressgods tas endast sådant gods 
emot som normalt kan lastas i resgodsvagnar 
i personförande tåg. I de internationella tarif
ferna får föreskrivas avvikelser från denna 
regel. 

§ 2. Som expressgods befordras inte så
dant gods som anges i artikel 4 i de enhetliga 
rättsreglerna. Ämnen och föremål som anges 
i RID eller som anges i sådana överenskom
melser eller tariffvillkor som har tillkommit 
med stöd av artikel 5 § 2 i de enhetliga rätts
reglerna får befordras som expressgods en
dast om detta är uttryckligen medgivet i RID 
eller i de nämnda överenskommelserna eller 
tariffvillkoren. I de internationella tarifferna 
regleras om även andra godsslag kan uteslu
tas från befordran som expressgods eller tas 
emot för sådan befordran endast på vissa vill
kor. 

§ 3. Expressgods får lämnas in till beford
ran med en annan transporthandling än sådan 
som avses i artikel 12 § 2 i de enhetliga rätts
reglerna. Den blankett som skall användas 
och de uppgifter som skall föras in eller får 
föras in fastställs genom de internationella 
tarifferna. Transporthandlingen skall dock in
nehålla: 

a) uppgifter om avsändningsstationen och 
bestämmelsestationen; 

b) avsändarens och mottagarens namn och 
adress; 

c) en beskrivning av godset; 
d) uppgifter om antalet kollin och om för

packningens art; 
e) en noggrann förteckning över sådana 

handlingar som krävs av tullmyndigheter el
ler andra förvaltningsmyndigheter och som är 
fogade vid transporthandlingen. 

§ 4. Expressgods skall befordras med 
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portes par des moyens rapides dans les delais 
prevus aux tarifs internationaux. Les delais 
de livraison doivent, en tout cas, etre plus 
reduits que les delais appliques aux envois en 
grande vitesse. 

§ 5. Les tarifs internationaux peuvent 
aussi prevoir des derogations aux Regles uni
formes autres que celles qui sont specifiees 
ci-dessus. Il ne peut toutefois pas etre deroge 
aux articles 35 å 38, 40 å 42, 44 et 47 å 58 des 
Regles uniformes. 

§ 6. Si les dispositions qui precedent et 
celles des tarifs internationaux ne s'y oppo
sent pas, les Regles uniformes sont applica
bles au transport des colis express. 
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snabba transportmedel inom de frister som 
föreskrivs i de internationella tarifferna. Le
veransfristerna skall alltid vara kortare än de 
frister som gäller för ilgodssändningar. 

§ 5. De internationella tarifferna får inne
hålla även andra avvikelser från de enhetliga 
rättsreglerna än de som har angetts ovan. 
Avvikelser får dock inte göras från artiklarna 
35-38, 40-42, 44 och 47-58 i de enhetliga 
rättsreglerna. · 

§ 6. Om annat inte följer av ovanstående 
bestämmelser eller av de internationella tarif
ferna tillämpas de enhetliga rättsreglerna på 
befordran av expressgods. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1974: 610) om inrikes vägtransport 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1974: 610) om inrikes vägtransport 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2§ 

Lagen skall ej tillämpas på postbefordran, begravningstransporter eller 
befordran av flyttsaker. 

Lagen skall ej heller tillämpas på 
sådan befordran på väg som är un
derkastad det internationella för
draget om godsbef ordran på järn
väg (C/M) eller som järnväg i annat 
fall utför inom Sverige till fullgöran
de av avtal om befordran av gods 
på järnväg. 

Lagen skall inte heller tillämpas 
på sådan befordran på väg som är 
underkastad fördraget den 9 maj 
1980 om intematiunell järn vägstra
fik eller som en järnväg i annat fall 
utför inom Sverige till fullgörande 
av avtal om befordran av gods på 
järnväg. 

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1985. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1976: 661) om immunitet och privilegier i 
vissa fall 

Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976: 661) om immunitet och 
privilegier i vissa fall skall ha nedan angivna lydelse. 

Bilaga 1 

Immunitet och/eller privi
legier gäller för följande 

Internationella organ 

33 Mellanstatliga orga.rii
sationen för interna
tionell järn vägstrafik 
(OTIF) 

Fysiska personer 

Medlemsstaternas repre
sentanter i ·organisation
en, personer med tjänst 
hos organisationen och 
sakkunniga utsedda av 
organisationen 

Denna lag träder i kraft den I maj 1985. 

1 Bilagan omtryckt 1979: 9. Senaste lydelse 1984: 432. 

Tillämplig 
internationell 
överenskommelse 

Fördraget den 9 maj 1980 
om internationell järn
vägstrafik (COT!Fl 



LU 1984/85:17 

Konstitutionsutskottets yttrande 

1984/85:4 y 
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Bilaga 2 

över motion 1984/85:146, yrkande 1, samt proposition 1984/85:33 med 
förslag till lag om internationell järnvägstratik 

Till lagutskottet 

Lagutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över 

motion 1984/85:146, yrkande 1, av Allan Ekström (m) samt proposition 

1984/85:33 med förslag till lag om internationell järnvägstrafik m. m. i 

motsvarande del. 

I propositionen föreslås bl. a. att Sverige skall tillträda det år 1980 slutna 

fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF). Vidare läggs fram 

förslag till en ny lag om internationell järnvägstrafik. Genom denna lag 

införlivas de delar av COTIF som innehåller materiella bestämmelser med 

svensk rätt. Detta sker genom föreskrifter om att vissa delar av bihang A och 

bihang B till COTIF skall tillämpas som svensk lag. Ifrågavarande bihang är 

avfattade på franska språket och de kommer således att gälla som svensk rätt 

i deras franska lydelse. En översättning till svenska av de aktuella delarna av 

konventionen har fo~ats till propositionen. 

Motion 1984/85: 146 tar upp frågan om en svensk lag får vara skriven på ett 

främmande språk. Motionären påpekar att det till den franska texten har 

fogats en översättning till svenska men att denna från rättslig synpunkt endast 

har karaktär av hjälpmedel för tillämpningen. Användandet av inkorpora

tlonsmctoden i förevarande fall måste enligt motionären stå i strid med 

grundvalarna för vårt statsskick. Eftersom riksdagen enligt motionärens 

mening från statsrättslig synpunkt måste vara förhindrad att utfärda lag på 

utländskt språk yrkas avslag på propositionens förslag till lag om internatio

nell järnvägstrafik. 

Konstitutionsutskottet får för sin del anföra följande. 

Internationella överenskommelser kan införlivas med den inhemska 

rättsordningen genom antingen s. k. transformation eller inkorporation. Vid 

transformation blir det aldrig fråga om annat än att avfatta författningstexten 

på det nationella språket. När inkorporationsmetoden används kan däremot 

en utländsk text bli gällande inhemsk rätt. Vid bilaterala överenskommelser 

är det vanligt att konventionstexten är avfattad på båda förhandlingsparter

nas språk, varvid den ena texten enligt överenskommelse mellan parterna 

kan ha tolkningsföreträde. Båda texterna blir emellertid vid inkorporeringen 

gällande rätt. Saknas konventionstext på det inhemska språket, vilket ofta 

kan bli fallet vid multilaterala överenskommelser, medför inkorporeringen 

att en konventionstext som enbart är avfattad på främmande språk blir 

inhemsk rätt. 
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lnk<.1rporationsmewden har i tidigare svensk praxis använts i åtskilliga fall 

där den inkorporerade överenskommelsen har haft både svensk och utländsk 

text och i några fall även niir svensk text saknats i konventionen. 

Som utsknttc:t i annat sammanhang nyligen framhållit (KU 1984185:5) får 

hade transformations- och inkorporationsmetoden anses 'godtagbara från 

kon'1itutionell synpunkt. Det måste således avgöras från fall till fall vilken 

metod som skall användas. 

Ang?1endc: den frire\'arande konventionen vill utskottet framhålla följan

de. :\'är S\'erige ingår en internationell överenskommelse som helt eller 

delvi~ behöver infilrli\·as med S\'ensk rätt bö.r eftersträvas att överenskom

~1eben om möjligt också har en svensk text. ä\·en om denna inte äger 

friretr;ide \'id tvist om tolkningen. Om konventionen saknar svensk autentisk 

text hör. s.:lsnm fr:unhållits av föredragande departemcnt~chef och a\· 

lagriidch majoritt.:t. huvudregeln V<1ra att transformationsmetoden skall 

a1l\ :.i1Hb~. :\'iir särskild~i skiil talar för det, si1som excmpdvis att reglerna 

hu\·ud.d.;ligen r;ktar sig rill myndighercr eller särskilda grupper av enskilda 

för vilka det inte kan antas innebära nagra svårigheter att ta del a\' 

konventionstexten. kan emellertid iiven i sådana fall inkorporatiPnsm.etoden 

godtas. Utskottet anser i likhet med lagrådets majoritet att det härvid i regel 

masle kr;i\'as att en omsorgsfullt utarbetad officiell översättning till S\'enska 

;I\' komcntinnstcxten utges parallellt med författningen. Om denna riktar sig 

till en bredare allmänhet hör detta ovillkorligen ske. 

Vad som i elen nu aktuella propositionen anförts angående den föreslagna 

lagstiftningsmetoden talar enligt utskottets mening för att konventionsbe· 

st;immeberna i förevarandt: fall hör kunna införlivas med svensk rätt genom 

inkorporation. Som tidigare framgått föreligger en inom justitiedepartemen

tet bearbetad officiell Ö\ersättning till svenska a\' kon\'entionen. Utskottet 

anser med hiinsyn till det anförda att den lagstiftningsmetod som föreslagits i 

~·ropositionen kan godtas fran de synpunkter utskottet har att företräda. 

Stockholm den 29 januari 1985 

P:i k•'fötitutionsutskottets vägnar 

OLLE SVE~SSON 

Sim arandc; Olle Svensson (s). Yngve Nyquist (s). Bertil Fiskesjö (c), 
\\'i\·i-Anne Cederqvist (s). Hans Nyhage (m), Gunnar Biörck i Värmdö (m). 
Sven-Erik :'\ordin (c). Sture Thun (s). Anita Modin (s). Elisabeth Fleetwood 
(ml. Karin Ahrland (fp). Nils Bcrndtson (vpk), Ove Eriksson (m). Sören 
Lekberg (s) och Mona Sahlin (s). 
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